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Epígrafe
Sou bem nascido. Menino,
Fui, como os demais, feliz.
Depois, veio o mau destino
E fez de mim o que quis.
Veio o mau gênio da vida,
Rompeu em meu coração,
Levou tudo de vencida,
Rugiu como um furacão,
Turbou, partiu, abateu,
Queimou sem razão nem dó –
Ah, que dor!
Magoado e só,
– Só! – meu coração ardeu:
Ardeu em gritos dementes
Na sua paixão sombria...
E dessas horas ardentes
Ficou esta cinza fria.
– Esta pouca cinza fria.
(Manuel Bandeira)

RESUMO
Os motivos inconscientes que levam o ser humano a degradar a natureza é o tema central da
presente pesquisa, que foi fundamentada na teoria psicanalítica de cunho freudiano,
especificamente nos conceitos de pulsão de morte e pulsão de vida. A degradação imposta ao
meio ambiente pelo ser humano tem diversos motivos. O primeiro deles é o fato de que a
humanidade precisa da natureza para sobreviver, dela retira o seu sustento, de forma que
sempre irá lhe ocasionar algum tipo de transformação. Sem dúvidas, a maneira de se
relacionar com a natureza mudou bastante com o advento do capitalismo. Os pensadores da
modernidade recorrentemente associam ao sistema econômico a aceleração dos processos de
degradação ambiental. O que se busca nesta dissertação é ampliar o âmbito de reflexão sobre
tais processos. Assim, a psicanálise foi apresentada como um saber capaz de trazer novos
elementos aptos à reflexão sobre as razões que conduzem à degradação ambiental, ou seja, os
elementos que se referem ao domínio do inconsciente e, portanto, da subjetividade humana.
Tem-se como objetivo investigar as relações entre os conceitos de pulsão de morte e pulsão de
vida com a degradação do meio ambiente em Freud e, portanto, reforçar a outra ponta das
pesquisas que se dedicam aos motivos das ações humanas, em paralelo com aquelas que se
preocupam com as consequências. Busca-se contextualizar o tema com o resgate histórico do
marco teórico aqui definido, qual seja, a psicanálise em Freud, mostrando a construção dos
principais conceitos que interessam a este trabalho. No percurso, constata-se os anseios de
Freud em criar uma teoria que obedeça a padrões científicos e a grande repercussão das
descobertas de sua pesquisa para a humanidade, como a importância do inconsciente e da
sexualidade na vida humana. Posteriormente, debruça-se sobre as origens dos conceitos de
pulsão de morte e pulsão de vida. O primeiro, capaz de influenciar a favor do potencial de
degradação da natureza e o segundo como sendo responsável por frear esta potencialidade.
Apresenta-se ainda algumas definições presentes na legislação e na doutrina brasileira sobre o
conceito de meio ambiente, entendendo este inserido em uma situação de crise ambiental e
pretendido como direito fundamental. Em seguida, expõe-se duas estratégias que visam barrar
as formas destrutivas da pulsão de morte e que representam expressões da pulsão de vida na
sociedade. A primeira é o Direito Ambiental, retratado no resgate das principais conferências
internacionais sobre o meio ambiente e nos temas nelas debatidos, bem como a emergência do
Direito Ambiental brasileiro e de marcos legislativos, com destaque para a Lei da Política
Nacional do Meio Ambiente e o artigo 225 da Constituição Federal de 1988. A segunda é a
Educação Ambiental e o seu papel como instrumento para minimizar os impactos ambientais
e a degradação do meio ambiente. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica de
cunho qualitativo, alicerçada em doutrinas, artigos científicos e pesquisas relacionada ao
tema. Os resultados obtidos apontam para a importância de se ampliar a compreensão dos
processos que envolvem a degradação ambiental, inserindo nessa discussão outras áreas do
conhecimento, de maneira transdisciplinar para estabelecer um diálogo entre os saberes.
Palavras-chave: meio ambiente; psicanálise; pulsões; Direito Ambiental; Educação
Ambiental.

ABSTRACT
The unconscious reasons that have the human being degrade nature are the core of this
research, which was based on the Freudian psychoanalytical theory, more specifically on the
concepts of death drive and life drive. Degradation imposed to the environment by the human
being has several reasons. The first one is the fact that humanity needs nature to survive, its
livelihood comes from nature, so it is always going to impose some kind of transformation to
it. Undoubtedly, the way we deal with nature changed quite a lot with capitalism. Modern
thinkers repeatedly associate the acceleration of environmental degradation processes to the
economic system. This dissertation aims at enlarging the range of thinking about those
processes. Thus, psychoanalysis was introduced as knowledge that can bring new elements
capable of reflecting about the reasons that lead to environmental degradation, that is, the
elements that refer to the domain of the unconscious and, therefore, of human subjectivity.
The objective is to investigate the relationships between the concepts of death drive and life
drive, and environmental degradation in Freud and, hence, to reinforce the other end of the
researches that dedicate to the reasons for human actions, in parallel with those ones
concerned about the consequences. The objective is to contextualize the subject with the
historical recovery of the theoretical background defined herein, that is, psychoanalysis in
Freud, showing the construction of the main concepts that are interesting for this work.
Meanwhile, it is confirmed that Freud´s desire to create a theory that follows scientific
standards and the huge repercussion of the discoveries of his research for humanity, such as
the importance of the unconscious and of sexuality for human life. Later on, the origin of the
concepts of death drive and life drive are assessed. The first one is able to influence in favor
of the nature degradation potential and the second one is responsible for stopping that
potentiality. Some definitions in the Brazilian doctrine and legislation about the concept of
environment are also presented, understanding it as inserted in a situation of environmental
crisis and seen as a fundamental right. Then, two strategies that aim at blocking the
destructive forms of the death drive and that represent expressions of the life drive in the
society are exposed. The first one is Environmental Law, pictured through the recovery of the
main international conferences on the environment and the issues discussed during them, as
well as the emergence of the Brazilian Environmental Law and legislative milestones, with a
focus on the Environment National Policy Law and article 225 of the 1988 Federal
Constitution. The second one is environmental education and its role as an instrument to
minimize environmental impacts and environment degradation. The methodology used was
qualitative bibliographic research based on the doctrine, scientific articles and research related
to the subject. The results obtained point at the importance of enlarging the understanding of
the processes that involve environmental degradation, inserting other areas of knowledge in
that discussion in a transdisciplinary way to set forth a dialogue among the different kinds of
knowledge.
Keywords: environment; psychoanalysis; drives; Environmental Law; Environmental
Education.
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INTRODUÇÃO

A busca pelo entendimento dos motivos que levam o ser humano à degradação do
meio ambiente e os mecanismos criados para refreá-la é o tema central deste estudo. Pretendese aqui investigar os elementos subjacentes às ações humanas que levam à degradação
ambiental, que se tornam incompreensíveis por colocar em risco a própria existência da vida.
Ao abordar a degradação do meio ambiente tratar-se-á da expressão destes motivos, só
justificáveis por envolver uma dimensão inconsciente. Fato é que a degradação do meio
ambiente a cada dia que passa vem se acirrando. Os desastres ecológicos são reflexos dessa
tragédia e expressam uma realidade preocupante. São atribuídos, principalmente, às
intervenções humanas no meio ambiente. Este tem sofrido, em pouco tempo, agressões
acentuadas nos seus mais diversos biomas, bióticos e abióticos.
Contudo, a degradação ambiental provocada pelo ser humano é antiga e ganha
contornos dramáticos quando se associa ao atual modo de produção capitalista. Assim, o
consumo, mola propulsora deste modelo, passou a ser a justificativa para este cenário de
grandes prejuízos à natureza.
O aumento da população mundial é outro fator que impacta a degradação ambiental.
Esta expansão elevou a necessidade por bens e produtos que é reconhecida como demanda
por matéria-prima advinda da natureza.
Assim, a realidade atual tem se mostrado incompatível com a capacidade temporal
do planeta de se reconstituir e absorver as necessidades que lhe são impostas. Como
consequência disso, observa-se a ocorrência de desastres naturais, cada vez mais comuns.
Enchentes, aquecimento global, elevação dos níveis dos oceanos, extinção de espécies, são
hoje fatos frequentes. São reflexo do desequilíbrio de um ecossistema, cuja estabilidade é
fundamental à perpetuação da vida na Terra.
Os problemas causados pela degradação da natureza, em consequência da
intervenção do ser humano, não são novos e pode-se considerar que já existam há milhares de
anos. Contudo, com o avanço do sistema capitalista, de seus meios de produção e consumo,
os efeitos deletérios ao planeta vêm aumentando e ameaçando a vida tal como a conhecemos.
Mesmo sabendo o potencial destruidor de suas ações, a humanidade, de uma maneira
geral, continua desafiando a natureza, ao adotar um estilo de vida pouco compromissado com
a sua preservação. Desafia as leis de Gaia e põe em risco a própria vida e das demais espécies
que habitam o planeta. Conhecida por sua racionalidade científica, a espécie humana parece
não perceber que vem assumindo uma postura altamente destrutiva diante de sua existência.
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A partir daqui algumas questões devem ser colocadas. O que levaria o ser humano a
fazer escolhas tão mortíferas? Qual seria o cerne destas escolhas? A quem ou a que elas
servem?
O posicionamento da humanidade em se afiliar a padrões de existência destrutivos
leva a crer que ela pode estar sendo movida por forças que estão além de sua consciência.
Estaria, então, sendo guiada por uma energia desagregadora que encontra na degradação
ambiental respaldo à sua finalidade.
Tomado pelo que Freud nomeou de além do princípio do prazer, o ser humano
parece não conseguir enxergar o risco que corre adotando esse estilo de vida, que pode ser
responsável, inclusive, por sua própria extinção, de suas futuras gerações e de outras formas
de vida no planeta.
Compreender essas escolhas mortíferas é muito importante, sendo necessária uma
abordagem mais profunda dos fatos, que vai além da simples explicação social e econômica,
mas que interpele as estruturas psíquicas do sujeito.
A psicanálise surge neste contexto, como uma importante fonte de conhecimento
para se abordar as questões ambientais, principalmente as que dizem respeito às ações do
sujeito e que exigem um entendimento mais particular e subjetivo. É nesse sentido que se
busca neste campo do saber, uma forma de refletir sobre os motivos da degradação ambiental.
Como em uma “compulsão à repetição”1, à revelia dos efeitos nocivos gerados pela
degradação do meio ambiente, o ser humano se mantém irredutível em sua postura
destruidora diante da natureza. Em nome do desenvolvimento, polui rios e mares, emite gases
de efeito estufa, descarta resíduos sólidos de maneira inadequada, desmata florestas, mesmo
sabendo que a associação contínua desses danos causados à natureza pode acarretar o fim da
vida no planeta.
Estaria a humanidade sendo movida por uma pulsão de morte nos moldes daquela
definida por Freud em sua obra Além do Princípio do Prazer e retomada em O Mal-estar na
Civilização? O que se contrapõe a esta pulsão de morte, que de certa forma garante a
manutenção da vida? Qual é o papel do Direito Ambiental na conformação das leis de
proteção ao meio ambiente, que vêm sendo elaboradas e aplicadas nas legislações do Brasil e
1

Expressão cunhada por Freud em sua obra Além do Princípio do Prazer. Ainda que só tenha desenvolvido
todas suas implicações teóricas em 1920, em Mais Além do Princípio do Prazer, Sigmund Freud relacionou
desde muito cedo as ideias de compulsão (Zwang) e repetição (Wierdehoulung) para dar conta de um
processo inconsciente e, como tal, impossível de dominar, que obriga o sujeito a reproduzir sequências (atos,
ideias, pensamentos ou sonhos) que, em sua origem, foram geradores de sofrimento, e que conservaram esse
caráter doloroso. A compulsão à repetição provém do campo pulsional, o qual possui o caráter de uma
insistência conservadora.
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de alguns países do mundo? Qual o papel da Educação ambiental para a manutenção da vida
na Terra?
Tais questionamentos definem a hipótese desta pesquisa como sendo a pulsão de
morte, inerente ao aparelho psíquico humano, uma das explicações possíveis para o potencial
de degradação ambiental da humanidade, bem como o Direito Ambiental e a Educação
ambiental, manifestações da pulsão de vida.
Diante dessas questões norteadoras, desenha-se como objetivo geral deste trabalho,
investigar as relações entre os conceitos de pulsão de morte e pulsão de vida em Freud e a
degradação do meio ambiente.
Com relação aos objetivos específicos, os mesmos ficaram assim definidos:
– contextualizar a psicanálise e seus principais conceitos;
– fundamentar o conceito de pulsão e seus derivados: pulsão de morte e pulsão de
vida;
– apresentar a sinergia dos conceitos de meio ambiente a favor de uma concepção de
meio ambiente como direito fundamental;
– psicanalisar a degradação ambiental sob a ótica dos conceitos de pulsão de morte e
pulsão de vida;
– contextualizar o surgimento do Direito Ambiental em âmbito internacional e no
Brasil;
– refletir sobre a importância do Direito Ambiental e da Educação ambiental para a
preservação da vida à luz da teoria freudiana.
Para refletir sobre tais indagações será utilizada como marco teórico a psicanálise de
abordagem freudiana em diálogo com a legislação e com a Educação ambiental. Sobre estas
duas últimas, a primeira será interpelada em suas dimensões constitucionais e
infraconstitucionais e a segunda tomada a partir de sua origem histórica e de seus princípios.
Neste sentido, este estudo terá como referencial teórico da psicanálise textos
considerados pré-psicanalíticos, dentre os quais Freud introduz suas primeiras concepções
sobre o que mais tarde se constituirá na sua teoria das pulsões; e outros textos já reputados
como psicanalíticos, com destaque para as obras A Interpretação dos Sonhos, considerada
inaugural da psicanálise; os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, em que é
apresentado pela primeira vez o conceito de pulsão; a obra Além do Princípio do Prazer, na
qual Freud expõe os conceitos de pulsão de morte; o texto A Pulsão e seus Destinos, no qual
Freud aprofunda suas concepções sobre o tema e O Mal-estar na Civilização, obra em que
Freud discute os efeitos da inibição das pulsões a favor do surgimento da civilização.
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No Direito Ambiental tem-se como referência as considerações doutrinárias sobre a
Lei de Política Nacional do Meio Ambiente e sobre o artigo 225 da Constituição da República
Federativa do Brasil.
A forma de pesquisa será a explanatória de cunho bibliográfico que, nesta
dissertação, assume duas vertentes: a primeira concebida no resgate das obras de Freud, que
fundamentam a psicanálise, abordadas aqui em sua perspectiva histórica e conceitual; e a
segunda na pesquisa de doutrinas, legislações e histórico das questões ambientais em âmbito
internacional e no Brasil.
O método de pesquisa será o dedutivo, uma vez realizada, em um primeiro momento,
uma reflexão mais geral da existência de uma pulsão que norteia a subjetividade de todos os
seres humanos e que se afunila na proposição de estratégias, expressas pelo Direito Ambiental
e pela Educação ambiental, que pretendem preservar a o meio ambiente e a vida.
Para tanto, a pesquisa obedecerá à seguinte estrutura: na Introdução, far-se-á uma
breve reflexão sobre a degradação ambiental, apresentada como um problema, cujos
resultados podem culminar com a extinção de milhares de organismos vivos e de maneira
mais drástica com o fim da espécie humana. Será, ainda, apresentada neste capítulo a estrutura
da dissertação, considerando o projeto de pesquisa realizado para construção deste trabalho,
de forma a explicitar o tema, os problemas de pesquisa, hipótese, objetivos e o marco teórico,
representado pela teoria psicanalítica freudiana.
O primeiro capítulo trata dos fundamentos do presente estudo, cujas bases se
encontram na psicanálise, por isso, será apresentado um breve histórico dessa teoria,
contextualizando-a no tempo em que foi concebida por Freud, em seus anseios de se construir
uma ciência nos moldes racionalista/positivista. Buscar-se-á aqui trabalhar um encadeamento
dos principais conceitos psicanalíticos, pertinentes a este trabalho, desde sua fundamentação
nos textos de Freud considerados pré-psicanalíticos até a definição de pulsão e da retomada da
dualidade fundamental desta teoria com a concepção da existência de uma pulsão de morte e
de pulsão de vida inerente a todos os seres humanos. Além disso, será apresentada uma
síntese histórica do movimento psicanalítico, sendo a peculiaridade deste capítulo a percepção
de que a história da psicanálise se confunde com a própria história de seu criador, o médico
neurologista alemão Sigmund Freud.
O conceito de pulsão dominará o segundo capítulo, uma vez que é o cerne das
questões aqui propostas, sendo necessário um aprofundamento maior dessa concepção. Neste
capítulo, inicialmente, será apresentada a problemática da tradução da palavra alemã Trieb,
traduzida por “instinto” pela interpretação inglesa adotada no Brasil, o que ocasionou diversos
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problemas no entendimento de pontos fundamentais da teoria freudiana, uma vez que a forma
correta da tradução do termo é “pulsão”. Por fim, após definir genericamente pulsão,
percorre-se a trajetória conceitual realizada por Freud, que culminou com a proposição do
conceito de pulsão de morte e pulsão de vida, restituindo o dualismo característico de sua
segunda teoria das pulsões e sobre a qual se fundamenta as considerações sobre a degradação
ambiental.
Uma reflexão sobre o meio ambiente inserido na problemática trazida pelas pulsões
será o tema do terceiro capítulo, que elenca algumas definições sobre o meio ambiente
presentes na doutrina jurídica ambiental como as encontradas nas obras de Édis Milaré, Celso
Antônio Pacheco Fiorillo, Paulo Affonso Leme Machado e outros teóricos do Direito
Ambiental. Finalmente, será apresentada a ideia de meio ambiente como direito fundamental,
tese essa defendida por autores como Beatriz Souza Costa e Rodrigo de Almeida Amoy,
dando ao tema proposto neste trabalho um status de lugar cativo nas disciplinas do Direito.
Já o quarto e último capítulo aborda o Direito Ambiental e a Educação ambiental
como propostas de ações para a preservação do meio ambiente. Trabalha-se com a perspectiva
de que a degradação ambiental é uma expressão da pulsão de morte refletida no meio
ambiente e que a pulsão de vida é uma energia que busca agregar, sendo responsável por
manter unida a civilização.
Toma-se o Direito Ambiental como representante da pulsão de vida e capaz de se
contrapor às forças mortíferas e desagregadoras de pulsão de morte. Para apresentar o Direito
Ambiental, opta-se por se resgatar o percurso histórico das principais conferências em âmbito
mundial, realizadas a partir da década de 1970, que simbolizaram a construção do Direito
Ambiental internacional e que foram a base para a fundamentação do Direito Ambiental
brasileiro. Importante ressaltar que este último teve seu apogeu com a positivação do artigo
225, Do meio ambiente, na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Propõe-se a Educação ambiental como mais uma estratégia para barrar a degradação
do meio ambiente, representante da pulsão de morte. Sua abordagem se dará por meio do
registro da evolução histórica de seus conceitos e das legislações pertinentes ao tema,
apresentando-a, nessa perspectiva, como uma alternativa viável e mais emancipadora para o
ser humano se relacionar com a natureza.
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1 A PSICANÁLISE COMO FUNDAMENTO

1.1 Uma breve introdução sobre os motivos da investigação

Esta dissertação está fundamentada em um marco teórico importante, em proposições
que, sem dúvida alguma, representaram e ainda representam muito para o entendimento dos
rumos tomados por nossa civilização.
Assim, a psicanálise tem servido de referência àqueles que querem compreender com
mais profundidade os motivos que levam os sujeitos2 a se enveredarem pelos mais diversos
caminhos, às vezes compreensíveis racionalmente, outras vezes não. É em função dessa
incompreensão que este trabalho se apresenta, como uma forma de responder às dúvidas que
recobrem os porquês das escolhas do homem e de sua sociedade, em direção a um futuro
muitas vezes perigoso e mortífero. Onde se ancoram essas escolhas? A que servem? Quais os
seus objetivos e suas consequências? Estas são algumas das questões que a teoria concebida
por Sigmund Freud, no final do século XIX, pretende responder.
Contudo, as indagações feitas são mote para uma parte específica do trabalho e não é
oportuna a tentativa de respondê-las agora, fato que poderia ser interpretado como um
sintoma de ansiedade.
O que se pretende neste momento é situar a psicanálise no contexto histórico da
construção da ciência moderna, fazendo um paralelo com a história de seu criador, bem como
apresentar a evolução do movimento psicanalítico para, por fim, fazer uma síntese das
principais definições desta teoria, até o ponto em que se introduz o conceito de pulsão e seus
derivados, pulsão de morte e pulsão de vida.
No entanto, o pano de fundo para todas essas pretensões será a fundamentação para
as discussões posteriores que serão feitas sobre os motivos das degradações ambientais
promovidas pelo ser humano ao longo do século XX até os dias de hoje.

2

Sobre o conceito de sujeito para psicanálise nos ensina Luciano Elia: “será que podemos dizer que o sujeito
em psicanálise é um conceito, no sentido científico ou filosófico do termo? Como categoria nocional
elaborada teoricamente, designada por uma palavra que lhe dá sua unicidade, precisão e rigor, é claro que
sujeito é um conceito: é isso que faz como que essa categoria integre o corpus teórico da psicanálise,
constituindo-se, aliás, como uma das categorias teóricas mais essenciais deste corpus. Podemos também
acrescentar que é um conceito lacaniano, pois foi Lacan que o introduziu na psicanálise, já que essa categoria
não é do texto de Freud e tampouco foi utilizada pelos pós-freudianos” (ELIA, 2004, p. 10).
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O resgate histórico da psicanálise3 marcará o textual deste capítulo, cujo desafio é
dar um panorama sobre a teoria que embasa o texto a seguir.

1.2 A psicanálise inserida no paradigma científico da época

A psicanálise surge no final do século XIX e foi construída passo a passo por seu
fundador, o médico neurologista, judeu, Sigmund Freud. Nasce sob a égide do paradigma
científico moderno, cujas bases remontam à revolução científica do século XVI, trazendo as
peculiaridades de uma nova racionalidade, como nos explica Boaventura de Sousa Santos:
O modelo de racionalidade que preside à ciência moderna constitui-se a partir da
revolução científica do século XVI e foi desenvolvido nos séculos seguintes
basicamente no domínio das ciências naturais. Ainda que com alguns prenúncios no
século XVIII, é só no século XIX que este modelo de racionalidade se estende às
ciências sociais emergentes. (SANTOS, 2001, p. 10)

O modelo de racionalidade no qual a psicanálise foi desenvolvida traz como
pressuposto a objetividade, marcada por certezas e previsibilidades determinadas pelo método
científico. Na verdade, este sempre foi o anseio de Freud: dar à psicanálise o status de ciência.
Contudo, o estudo do inconsciente acarretou grandes desafios à concretização deste anseio.
Na tentativa de desvendar os meandros da mente humana, a psicanálise forjou conceitos um
tanto quanto difíceis de serem integrados nos paradigmas da ciência vigente da época. Freud,
porém, sempre defendeu de maneira firme sua teoria, que já nascia com algumas
peculiaridades como, por exemplo, o tom poético de seus textos, característica típica do seu
estilo literário, conforme ilustra Mezan:
Seus escritos são pontilhados de citações da literatura poética, dramática e
novelesca, que conhecia bem; entre os autores que admirava, figuram os clássicos
gregos e latinos, Shakespeare, Cervantes, Goethe, Heine Schiller, além de
numerosos escritores contemporâneos, como Stefan Zweig, Arthur Schnitzler,
Thomas Mann, Henrink Ibsen, Émile Zola e outros. (MEZAN, 1982, p. 34)

3

Segundo Roudinesco e Plon, os primeiros trabalhos históricos sobre a psicanálise foram redigidos pelo
próprio Sigmund Freud, primeiro em 1915, sob a forma de um longo artigo, intitulado “A História do
Movimento Psicanalítico”, e depois em 1925, por meio de uma autobiografia, chamada “Um Estudo
Autobiográfico”. Esses dois textos, de grande qualidade literária, mostram que Freud apesar de muito atento
à ciência histórica, não conseguiu desvincular-se, para contar seu próprio destino e o de seu movimento, de
um modelo historiográfico arcaico, baseado no mito da autogeração da psicanálise por seu valoroso
fundador: ela teria nascido de seu próprio cérebro, distante das doutrinas pré-científicas características da
época anterior. No primeiro caso, Freud, travando batalhas contra dois dissidentes (Alfred Adler e Carl
Gustav Jung), apresenta-se como pai de uma doutrina que ele pretendia gerir. No segundo, escreve uma
Bildung na mais pura tradição alemã, segundo a qual o autor traça seu itinerário intelectual (ROUDINESCO;
PLON, 1998).
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A verossimilhança à literatura poética presente na obra de Freud não arrefeceu suas
convicções de construir um arcabouço teórico respaldado em padrões científicos. Assim, é
fácil perceber em sua construção elementos como objeto, metodologia, critérios para
apropriação de conceitos, bem como parâmetros para uma prática de observação. Renato
Mezan continua a explicar como a psicanálise se aproxima da ciência:
Mas esta disciplina não é um ramo da literatura; no espírito de Freud, ela é uma
parte da ciência. Possui um objeto próprio, o inconsciente e suas leis; uma
metodologia específica, a interpretação do discurso dos pacientes na „situação
analítica‟; um critério para a formação dos investigadores, a análise pessoal e o
estudo dos textos teóricos pertinentes. Baseia-se na descrição do fenômeno
observado em situação analítica e na formação de leis gerais a partir deles,
verificáveis desde que respeitem suas condições de emergência e retificáveis por
observações mais cuidadosas ou por teorias mais pertinentes Enfim, como afirma
Freud numa de suas conferências, ela é fundamentalmente uma disciplina científica,
partilha da visão de mundo da ciência e deve ser avaliada pelos critérios aceitos na
cientificidade. (MEZAN, 1982, p. 34)

Porém, como dito anteriormente, a psicanálise se enveredou por um terreno incerto.
Ao eleger o inconsciente como objeto, determinou que o seu entendimento só fosse possível
por meio de um processo analítico estritamente particular e pessoal. Estabelecia-se aí o grande
dilema da psicanálise, a imprevisibilidade do inconsciente, o que, a priori, a descredibilizaria
como conhecimento científico nos parâmetros da ciência moderna, cujos padrões matemáticos
de previsibilidade se pretendem como fundamento, como explica Santos:
Para Galileu, o livro da natureza está inscrito em caracteres geométricos e Einstein
não pensa de modo diferente. Deste lugar central na matemática na ciência moderna
derivam duas conseqüências principais. Em primeiro lugar, conhecer significa
quantificar. O rigor científico afere-se pelo rigor das medições. As qualidades
intrínsecas do objeto são, por assim dizer, desqualificadas e em seu lugar passam a
imperar as quantidades em que eventualmente se podem traduzir. O que não é
quantificável é cientificamente irrelevante. (SANTOS, 2001, p. 14-15)

Assim, a descoberta do inconsciente, conceito fundamental da obra de Freud, exigia
para seu desvendamento, um ir além da simples observação, quantificação e previsibilidade
proposta pela ciência vigente. Na prática, este desvendamento do inconsciente só seria
possível vencendo as “resistências interiores” (MEZAN, 1982, p. 35), em um processo de
análise4. Esta condição a priori para se conhecer o inconsciente5 o afastaria das determinações
4

A palavra “análise” está aqui colocada no sentido de “psicoterapia psicanalítica”. Sobre “psicoterapia”
Roudinesco e Plon a definem como “método de tratamento psicológico das doenças psíquicas que utiliza
como meio terapêutico a relação entre médico e o paciente, sob a forma de uma relação ou de uma
transferência. O hipnotismo, a sugestão, a catarse, a psicanálise e todos os métodos terapêuticos próprios da
história da psiquiatria dinâmica estão incluídos na noção de psicoterapia” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p.
624).
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científicas da ciência da época, já que o processo analítico é único para cada indivíduo, como
esclarece Mezan:
Cada análise é uma repetição da experiência inaugural, tanto os processos psíquicos
que revela – processos que por isso merecem o nome de universais – como no
caráter absolutamente singular das vivências, recordações e fantasias que constituem
o mundo interior de cada pessoa. O paradoxo da psicanálise é que nela se acede ao
universal através do cuidado extremo prestado à natureza singular de cada
experiência psicanalítica. (MEZAN, 1982, p. 36)

Segundo o citado autor, é este ponto da teoria, que pende entre o universal e o
singular, que levaria a psicanálise a se distanciar das ciências da natureza. Ao abarcar o
singular, trabalha com o sentido, interpelando a subjetividade, cuja investigação é
interpretativa e não experimental sendo, portanto, carente de precisão matemática.
Assim, a psicanálise se enquadraria em uma nova perspectiva de ciência, haja vista a
novidade de seu método. Mezan afirma: “como diz Jacques Lacan [6], o problema não é tanto
saber se a psicanálise é ou não uma ciência, mas perceber de que modo ela subverte a noção
que habitualmente fazemos da ciência” (1982, p. 37).
É então fora do modelo de racionalidade científica da época que a psicanálise, à
revelia do seu próprio criador se situa. Destarte, mesmo inserida dentro das teorias do seu
tempo, de fortes influências racionalistas, distingue-se por representar o surgimento de um
novo paradigma científico, em que as tradições soberanas da razão são questionadas. À
medida que Freud desenvolvia a psicanálise, ficava claro que ela fugia dos padrões científicos
daquele momento histórico que privilegiava a objetividade (MEZAN, 1982). No caso do
inconsciente, por exemplo, não é possível delimitar quais as fronteiras de sua composição
que, em última instância, não é objetivo e nem subjetivo, mas “uma entidade que estilhaça
estas divisões estanques e contribui para que as critiquemos e as superemos” (MEZAN, 1981,
p. 39).
Para esse autor, toda essa insistência de Freud em tentar encaixar a psicanálise dentro
de padrões científicos positivistas tinha uma justificativa. Esta se encontrava no contexto

5

6

A partir de 1933, Freud considera o inconsciente não mais como uma instância como antes – “O
Inconsciente” –, mas como uma qualidade – a ser “inconsciente” (QUINODOZ, 2007, p. 264), o que
justificaria, inclusive, o fato de sua grafia em letra minúscula.
“Jacques Lacan (1901–1981) – Psiquiatra e psicanalista francês. Dentre os grandes intérpretes da história do
freudismo, Jacques Lacan foi o único a dar à obra freudiana uma estrutura filosófica e a tirá-la de seu
ancoramento biológico, sem com isso cair no espiritualismo. O paradoxo dessa interpretação inovadora única
é que ela reintroduziu na psicanálise o pensamento filosófico alemão, do qual Sigmund Freud se tinha
voluntariamente afastado. Essa poderosa contribuição fez de Lacan o único verdadeiro mestre da psicanálise
na França” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 445).
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cultural da época em que foi concebida e, claro, nas próprias convicções daquele que a criou
(MEZAN, 1981).
Antes mesmo de se verificar o contexto cultural em que a psicanálise foi criada será
feito um resgate histórico da vida de Freud, o seu criador, uma vez que ele elucidará os
caminhos escolhidos até o desenvolvimento dos conceitos de pulsão, pulsão de vida, pulsão
de morte, fundamentais para o desenvolvimento do trabalho.

1.3 Alguns aspectos da história de Sigmund Freud

No final do século XIX, Sigmund Freud deu início aos estudos sobre o que seria a
psicanálise, teoria que revolucionou o conhecimento sobre o homem e sobre sua
subjetividade.
Segundo o próprio Freud (2011) em seus relatos autobiográficos, sua primeira
exposição para a comunidade internacional sobre a história da psicanálise foi em 1909. Nessa
oportunidade, ministrou um ciclo de palestras na Universidade Clark, em Massachusetts, nos
Estados Unidos. A sua segunda palestra pública foi em 1914 quando escreveu um ensaio
sobre a contribuição do movimento psicanalítico para a história. Por fim, em 1924 publicou
mais um estudo em uma revista norte-americana, que buscava destacar a importância da
psicanálise no contexto do século XX.
Contar a história da psicanálise é narrar a história de seu criador, o que dá a ela um
caráter peculiar em relação a muitas outras áreas do saber. Carregada de simbologias, a
psicanálise traz consigo as peculiaridades da vida de Freud e um estilo literário muitas vezes
comparado a um romance.
Um elemento essencial para compreensão da psicanálise é a própria história de
Sigmund Freud, “[...] inventor da psicanálise, disciplina que postula que todo ato e todo
conteúdo psíquico são determinados, em grande parte, por motivos e desejos inconscientes”
(MEZAN, 1982, p. 11).
Freud descreve em seus relatos autobiográficos que nasceu na Morávia no dia 6 de
maio de 1856, em Freiberg7, uma cidade da antiga Tchecoslováquia que, em 1992, foi
dividida, passando a pertencer à República Tcheca, formada pelas regiões da Boêmia, Silésia
e Morávia. Aos quatro anos de idade, foi para Viena, onde realizou toda sua formação e
passou a maior parte de sua vida (FREUD, 2011).

7

Atualmente esta cidade se chama Pribor (República Tcheca) (SOUZA; ENDO, 2008).
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República Tcheca

Fonte: CriaCAC – 2016

Sua entrada na universidade foi em 1873. Formou-se em medicina e especializou-se
em neurologia, mas, segundo ele, a escolha da profissão não foi tão fácil e, apesar de não
sofrer pressões familiares, teve dúvidas entre ser médico ou cursar Direito, para seguir
carreira pública. Tinha como maior motivação a “ânsia de saber que se dirigia mais às
questões humanas do que aos objetos naturais” (FREUD, 2011, p. 78).
Explica que teve um precoce interesse pelas histórias bíblicas, de onde baseou e
ilustrou vários conceitos da psicanálise, mas foi a publicação dos estudos de Charles Darwin 8
sobre a teoria da evolução das espécies e sua promessa de explicar a origem da vida, o motivo
fundamental para que decidisse pela carreira médica (FREUD, 2011).
Relata que uma de suas primeiras experiências de trabalho foi em um laboratório de
fisiologia, onde conviveu com o professor Ernest Brücke e assistentes, em um projeto que
estudava a histologia do sistema nervoso de peixes. Por lá ficou de 1876 a 1882, tendo a
princípio pouco interesse pela medicina. Foi neste intervalo de tempo, mais precisamente em
1878, que segundo Mednicoff (2008, p. 17), “Freud conhece Josef Breuer, no Instituto de
Fisiologia, tornando-se grandes amigos” e com quem mais tarde trabalhou e desenvolveu
elementos fundamentais à construção das bases práticas e teóricas da psicanálise.
Em 1882 Freud abandonou a pesquisa no laboratório de fisiologia a favor das
atividades profissionais. Em busca de recursos financeiros mais consistentes, foi trabalhar em
um hospital geral como residente, acumulando diversas experiências sem, contudo, abandonar
8

“Darwinismo – doutrina da evolução biológica, segundo os fundamentos enunciados por Darwin: 1º
existência de pequenas variações orgânicas, que se verificariam nos seres vivos sob a influência das
condições ambientais, das quais algumas (pela lei de probabilidade) seriam biologicamente vantajosas; 2º
seleção natural, graças à qual sobreviveriam, na luta pela vida, os indivíduos nos quais se manifestassem as
variações orgânicas favoráveis (Origem das Espécies, 1859). Também são partes integrantes do darwinismo
a hipótese de que o homem descende de animais inferiores (Descendência do Homem, 1871) e o
agnosticismo diante dos problemas metafísicos” (ABBAGNANO, 2000, p. 231).
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sua linha de pesquisa, só que agora direcionada ao sistema nervoso central humano (FREUD,
2011).
O trabalho focado caracterizou, em seguida, uma nova postura no que tange a sua
atuação profissional. Antes generalizada, tornou-se concentrada e voltada para uma área
específica do conhecimento humano, como explica ao dizer que “em contraste com o caráter
difuso de meus estudos nos primeiros anos de universidade, desenvolvi então uma tendência a
concentrar-me exclusivamente numa matéria ou questão. Essa inclinação permaneceu em
mim, e mais tarde me rendeu a acusação de unilateralidade” (FREUD, 2011, p. 81).
Esta nova fase de sua vida, centrada no conhecimento da anatomia cerebral, levou-o
aos estudos das enfermidades nervosas, tema pouco explorado na Viena da época, tornando-se
um especialista no assunto, com diversas publicações de casos clínicos sobre as doenças
orgânicas do sistema nervoso.
Mais tarde, no ano de 1885, foi para Paris, para o Salpêtrière, conhecido hospital da
cidade, onde teve oportunidade de estudar com Charcot9, cuja fama já era notória por seus
estudos com a afasia10 e com a histeria. Segundo Mednicoff (2008, p.16), “Charcot foi um dos
maiores clínicos e professores de Medicina da França, contribuiu imensamente para o
conhecimento das doenças do cérebro com o estudo da afasia, a descoberta do aneurisma
cerebral e causas de hemorragias cerebrais”.
Freud tornou-se parceiro de Charcot ao se oferecer para traduzir parte de sua obra do
francês para o alemão, passando a admirar o trabalho que este desenvolvia com as pesquisas
sobre a histeria, como explica:
De tudo que eu vi junto a Charcot, o que mais me impressionou foram as últimas
investigações sobre a histeria, que em parte foram realizadas diante de meus olhos.
Ou seja, a prova da autenticidade e regularidade dos fenômenos histéricos, da
frequente ocorrência da histeria em homens, a produção de paralisias e contraturas
histéricas mediante sugestão hipnótica, o fato de esses produtos artificiais terem,
inclusive em detalhes, as mesmas características dos ataques espontâneos, muitas
vezes provocados por traumas. (FREUD, 2011, p. 84)

Foi um aprendizado importante este que o ainda jovem pesquisador Freud teve com
Charcot, principalmente no que diz respeito à hipnose, técnica que utilizaria posteriormente
no início dos estudos da psicanálise, que, depois, seria superada em favor de uma nova
técnica, a associação livre (FREUD, 2013).
9

10

“Jean Martin Charcot (1825-1893) foi um médico parisiense, estudioso da histeria. Charcot inaugurou um
modo de classificação que distinguia a crise histérica da crise epilética e permitia à doente histérica escapar
da acusação de simulação” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 109).
Afasia é um tipo de distúrbio de linguagem (PRESTES, 1998).
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Ao deixar a França, com intuito de retornar a Viena, Freud passou por Berlim para
estudar doenças relacionadas à infância, publicando importantes textos sobre o assunto11, para
em 1886 retornar a sua terra de origem e se firmar como médico, ano que também se casou
com Martha Bernays (FREUD, 2011).
Um dos pontos polêmicos da vida e obra do pai da psicanálise diz respeito a seus
experimentos com a cocaína, a partir de 1884, que só foram abandonados porque ele resolveu
priorizar o casamento. Em um determinado momento de sua autobiografia parece lamentar,
“[...] graças a minha noiva não me tornei famoso já quando era jovem” (FREUD, 2011, p. 86),
referindo-se ao fato de que mais tarde os benefícios desta substância haviam sido descobertos
por outra pessoa12 e não por ele.
Segundo Freud, ao retornar a Viena em 1886, percebeu que seus estudos sobre a
histeria em homens e sobre as paralisias a ela relacionadas não foram bem aceitos pela
sociedade médica da época e, mesmo mais tarde, quando tais pesquisas passaram a ser mais
valorizadas, sobrava em Freud desconfianças sobre sua real aceitação:
Dessa vez me aplaudiram, mas depois não me dedicaram maior interesse.
Permaneceu intacta a impressão de que as grandes autoridades não admitiam minhas
novidades; e, com a histeria masculina e a geração de paralisias histéricas através da
sugestão, achei-me impelido à oposição. (FREUD, 2011, p. 87)

Uma das reações de Freud ao perceber que os especialistas da época eram resistentes
ao seu trabalho foi se afastar da Sociedade dos Médicos, explicitando que: “[...] afastei-me da
vida acadêmica e das reuniões dos colegas. Há alguns decênios deixei de visitar a Sociedade
dos Médicos” (2011, p. 87).
Esse posicionamento defensivo de afastamento de Freud diante da uma possível e
questionada rejeição ao seu trabalho revela alguns dos traços de sua personalidade. Para
Mezan, alguns aspectos são fundamentais na biografia de Freud, ressaltados, inclusive por ele
mesmo, tais como: as perseguições que sofreu na universidade e na vida profissional, o fato
de ser judeu e o tipo de educação que recebeu, tendo cada um destes fatores uma grande
importância para a construção da psicanálise. O mesmo Mezan diz que “para compreender

11

12

“[...] enquanto estava no instituto de Kassowitz, publiquei alguns trabalhos de considerável extensão sobre
paralisias cerebrais unilaterais e bilaterais em crianças. Em consequência disso, mais tarde, em 1897,
Bothnagel me encarregou de tratar o mesmo tema em seu volumoso Handbuch de allgemeinen und
speziellen Therapie [Manual de terapia geral e especial]” (FREUD, 2011, p. 85).
Freud (2011) relata que o oftalmologista Heidelberg Koller é considerado o descobridor do uso da cocaína
em anestesias locais.
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algo da psicanálise, é preciso retomar a trajetória que conduziu Freud a inventá-la” (1982, p.
16).
Os relatos de sobre o início de sua formação na universidade e os primeiros anos de
sua trajetória como profissional médico revelam decepções e insatisfações. Na universidade,
percebia insinuações de que era inferior pelo fato de ser judeu, situação que contestava, como
explica ao dizer que “nunca pude compreender por que deveria me envergonhar de minha
origem – ou raça, como as pessoas começavam a dizer. Quanto ao pertencimento à
comunidade nacional, que me era negado, a ele abdiquei sem muito lamentar” (FREUD,
2011, p. 79).
Assim, a percepção de estar em um ambiente sectário foi encarada como
oportunidade de construção de uma identidade que definiu como sua e a dizer que “uma certa
independência de espírito começou a ser formar dessa maneira” (FREUD, 2011, p. 79). Isso o
deixava à vontade em situações de oposição, não se fazendo de rogado em defender suas
ideias, mesmo que estas não fossem bem aceitas pela sociedade.
Como foi dito alhures, é marcante no texto autobiográfico de Freud, publicado em
1925, a importância que dá ao fato de ser judeu. Nesses escritos aponta como suas origens
étnicas irão interferir na produção de sua obra e revela: “Meus pais eram judeus, e eu também
permaneci judeu” (FREUD, 2011, p. 77).
Esta posição destacada do criador da psicanálise é comprovada pelos exemplos que o
autor dá ao explicar vários de seus conceitos, como afirma Mezan, ao falar de Freud, que “a
leitura precoce da Bíblia deixou nele profundas marcas: identifica-se com José (o intérprete de
sonhos) e sobretudo com Moisés, a quem dedicará dois textos fundamentais (O Moisés de
Michelangelo e Moisés e o Monoteísmo)” (MEZAN, 1982, p. 25).
Mezan dá evidências de que a vida pessoal de Freud influenciou na elaboração dos
fundamentos da psicanálise, revelando que fazia parte do seu conhecimento o domínio da
língua materna dos pais judeus, o que justifica a utilização em seus escritos de vários
elementos da cultura judaica e hebraica.
Ademais, outros aspectos da vida do autor são destacados como relevantes de sua
origem. Uma destas constatações estava no fato de seu círculo de relacionamento ser
composto predominantemente por judeus, com referências para observação que fez a um de
seus interlocutores ao receber Jung13, de origem suíça e religião protestante, como um de seus

13

“Carl Gustav Jung (1875-1961) – psiquiatra suíço, fundador da psicologia analítica. Fundador de uma escola
de psicoterapia, amigo e discípulo de Sigmund Freud de 1907 a 1913, introdutor com Eugen Bleuler da
psicanálise na Suíça alemã, especialista em psicoses e fascinado pelo Orientalismo. Carl Gustav Jung
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discípulos (MEZAN, 1982). Nessa ocasião alertou a seu interlocutor sobre a possível
dificuldade que Jung teria em compreender os conceitos da então emergente psicanálise, pelo
fato de não ser judeu, chamando atenção para um ponto emblemático de sua teoria, qual seja,
a relação dela com o judaísmo, como explica Mezan:
Aqui estamos diante de algo diferente e muito mais radical. Não se trata apenas dos
sentimentos de Freud em relação ao judaísmo, que poderiam ter afinal, um interesse
apenas histórico. Trata-se de uma determinação da „constituição intelectual‟ por uma
„pertinência racial comum‟, ou seja, das ideias segundo a qual Abraham, por ser
judeu, teria de lutar com resistências menores do que as de Jung para compreender e
praticar a psicanálise. Dito de modo brutal, seria mais fácil para um judeu do que
para um cristão aceitar os princípios e as consequências da nova disciplina.
(MEZAN, 1982, p. 25)

Mezan (1982), alerta que este posicionamento de Freud pode ter levado a psicanálise
a ser considerada uma teoria eminentemente judaica por parte da sociedade da época, cuja
expressão maior de seu rechaçamento estaria na atitude dos nazistas em queimar obras de
Freud em praça pública. Contudo, esclarece que a psicanálise não traz em seu arcabouço
teórico elementos do judaísmo, até porque Freud se declarava agnóstico, mas o fato de ser
judeu era significado por ele como um diferencial a favor da superação e das dificuldades de
se existir (FREUD, 2011).
Segundo Mezan, mesmo assim, Freud ressalta as vantagens que considerava em ser
judeu, como sua imunidade aos preconceitos e o pouco compromisso com os acordos das
maiorias. Declarava que por ser judeu, poderia utilizar a inteligência a favor do conhecimento,
uma vez que não se prendia aos desígnios e determinações do que era aceito por todos. Isso de
certa forma era visto por ele como um diferencial e pronunciado com orgulho (MEZAN,
1982).
Sem dúvida este é um aspecto que evidencia como Freud elaborava a sua questão
etinorracial na época carregada de preconceitos, bem como atribui à sua origem a força para
persistir na caminhada de edificação da psicanálise e de sua própria existência.
Não se vai deter neste trabalho a explicar todas as implicações da origem judaica de
Freud para o pensamento psicanalítico, o que seria trabalho para uma investigação mais
realizou uma obra tão abundante quanto a de Freud, cuja tradução em francês está longe de ser concluída.
Quando encontrou com Freud, Jung já tinha uma concepção do inconsciente e do psiquismo, herdada de
Théodore Flournoy, de Janet e de todos os artífices da subconsciência. Não só não compartilhava as hipóteses
vienenses, como também estava em desacordo com a concepção freudiana da sexualidade infantil, do
complexo de Édipo e da libido. O que o aproximava de Freud era, por um lado o fascínio por uma obra na
qual acreditava encontrar a conformação de suas hipóteses sobre as ideias fixas subconscientes, as
associações verbais e os complexos, e por outro lado, a atração por um ser excepcional com o qual podia se
medir. Quanto a Freud, o apego e o amor que ele dedicava a Jung mostravam uma vontade determinada de
tirar a psicanálise do gueto da judeidade vienense” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 421-422).
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minuciosa sobre as peculiaridades da vida psíquica desse autor, como faz Mezan 14 e outros
biógrafos, cujo trabalho meticuloso objetiva tais fins.
Ao presente estudo interessa agora saber como o contexto cultural da época
favoreceu a emergência da psicanálise.

1.4 O contexto cultural em que a psicanálise se insere

Colocados alguns aspectos da biografia de Freud e suas influências na construção da
psicanálise, deve-se partir agora para uma reflexão sobre o ambiente cultural em que se via
envolta a Europa e, mais especificamente, a Viena do final do século XIX, local onde Freud
residiu a maior parte de sua vida e, consequentemente, momento e contexto em que a
psicanálise se inscreve.
Segundo Mednicoff, Freud chegou à Viena, cidade austríaca, em 1860, aos quatro
anos de idade, em companhia da família que buscava melhores oportunidades de renda, já que
a industrialização havia afetado sobremaneira os negócios de seu pai, Jacob Freud,
comerciante de lãs em Freiberg. Antes disso a família de Freud havia residido, por pouco
tempo, em Leipzig, na Alemanha, também à procura de condições mais favoráveis de vida.
Não obtendo grande sucesso, mudam-se para Viena, onde encontram uma grande
efervescência político-cultural, influenciada pelo Iluminismo nascido da tradição burguesa
(MEDNICOFF, 2008).
De acordo com a citada autora, a Viena na época de Freud, capital do império austrohúngaro passava por profundas transformações culturais, sociais e políticas, constituindo um
universo ambivalente, no qual burguesia, aristocracia e monarquia coexistiam. Naquele
momento, a burguesia austríaca ainda não havia conquistado o reconhecimento de seu poder,
já que não se ascendeu a este lugar por meio de revoluções, como foi na Inglaterra e na França
e revela que isso não impediu que, com o tempo, os valores de tendência liberal, defendidos
pela então burguesia ascendente, começasse a influenciar fortemente o estilo de vida do povo
vienense.
Mezan fala que o estilo de vida adotado pela Viena do final do século XIX era
superficial, descompromissado com o erudito e com o profundo, exemplificadas pela
preferência musical às árias de opereta e composições de Strauss, em detrimento às obras de
Mozart, Beethoven e Schubert, consideradas obras mais elaboradas e profundas.

14

Sobre este tema ler: MEZAN, Renato. Sigmund Freud. 4ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1982.
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Viena passou a viver, ao final daquele século, uma espécie de paradoxo, onde ao
mesmo tempo começaram a surgir novas expressões culturais, contrapostas por uma postura
conservadora e resistente da sociedade (MEZAN, 1982). Acrescenta-se que não só o campo
musical era um exemplo da manifestação deste paradoxo, mas a arquitetura também refletia
muito deste conflito. Construções de prédios públicos em estilo antigo eram comuns em
Viena, o que, para Mezan, refletia a dificuldade de aceitação do novo, bem como a
dificuldade de enfrentamento das contradições inerentes e peculiares a qualquer cidade. A
perturbação dessa imagem, “plácida de uma sociedade imaginariamente indivisa, que recolhe
em si o tesouro do passado e com este recolher pensa poder dispensar-se de enfrentar suas
contradições reais” (MEZAN, 1982, p. 42) é vista como expressão da desordem e, portanto,
negada.
Fato é que Viena, ao final do século XIX, vivia a turbulência de lutas sociais e
nacionais, que ameaçavam a coesão do seu território, mas tal atmosfera não era reconhecida
pela então monarquia governante do imperador Francisco José, que sofreu críticas da então
nova geração, que naquele momento atingia sua maturidade intelectual, como pontua Mezan:
A figura do velho Imperador Francisco José, com suas vastas suíças e seu olhar de
avô complacente, paira sobre um Estado que, nas palavras de Herman Broch, „era
bom para ser guardado no museu. E a produção intelectual e artística da geração que
atinge a maturidade entre 1895 e 1905 – exatamente na época em que surge a
psicanálise – tenderá a criticar impiedosamente este estado das coisas, esta
atmosfera surdamente opressiva, mascarada pela imponência da arte oficial e pela
frivolidade impressa nos costumes e nas mentalidades. (MEZAN, 1982, p. 42)

A crítica feita àquela sociedade só se acirrava e uma onda de renovação artística,
cultural e filosófica atingiu a cidade, expressas em novas tendências arquitetônicas, que
naquele momento se afastava dos excessos. A pintura passou a retratar dimensões subjetivas e
a literatura, a música e a filosofia fugiram do convencional, que não mais respondiam a
realidade, marcando o surgimento de movimentos como o expressionismo e o simbolismo
(MEZAN, 1982).
Contudo, segundo Mednicoff (2008), essa onda de renovação e prosperidade,
sustentada pelas ideias liberais burguesas que tomava corpo naquele momento foi
interrompida por uma crise financeira que atingiu Viena, ocasionando a quebra de sua bolsa
de valores e gerando graves problemas econômicos e sociais na cidade. Para Mednicoff
(2008, p. 15), “Viena entrava numa crise com o aumento do desemprego e instabilidade
social, e assim a burguesia começa a cair em descrença”. Conforme essa autora a crise
colocou em cheque os ideais burgueses, fortalecendo o conservadorismo, que agora não se
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restringia só à aristocracia governante, mas também passou a ser uma bandeira do povo. Para
ela uma das consequências do enfraquecimento dos ideais burgueses foi a desvalorização da
razão e a valorização de novas dimensões do ser humano que fogem à racionalidade, como
explica:
A razão que existia em Viena transformou-se em desrazão, foi o momento em que
ela produziu a loucura. Não no sentido de doença, mas na dominação e nos
tratamentos. A loucura já existia, mas não era vista como uma entidade diferenciada.
O louco era mais um, dentro dos espaços onde se mantinham os alcoólatras, os
vagabundos os delinquentes, os sifilíticos ou os poucos leprosos. Assim, começaram
os estudos pesquisando a origem das doenças mentais em hospitais. (MEDNICOFF,
2008, p. 20)

Para Mezan, foi no universo de uma Viena marcada por ambiguidades, onde o novo
representado pela efervescência social, cultural e artística se misturava com o
conservadorismo aristocrático, oportunamente reforçado pela crise burguesa é que surgiu a
psicanálise. Mednicoff resume o contexto pelo qual passava a Europa e Viena naquele
momento:
Se por um lado a situação econômica, política e social na Europa, assim como
acontecia em Viena, mostrava-se bastante difícil inclusive como prenúncio da
Primeira Guerra Mundial, por outro lado, a criatividade e o desenvolvimento
científico e cultural mostravam-se em ascensão. (MEDINCOFF, 2008, p. 25)

No entanto, Mezan alerta que, estranhamente, a psicanálise não influenciou e nem foi
influenciada pelos movimentos de renovação emergentes, cuja essência se identificava com
seus preceitos. Para ele a justificativa desta posição alheia de Freud em relação à explosão
cultural que vivia Viena estava na dificuldade deste em abrir mão das influências do
pensamento positivista da época.
Assim, Mezan questiona a capacidade do pai da psicanálise em perceber a
possibilidade de sua teoria, fora das amarras do paradigma cientifico vigente e explica que
“Freud, afinal tem suas limitações e uma delas é uma noção de ciência demasiado estreita,
calcada na filosofia positivista e prevalecente no final do século XIX, e que Merlau-Ponty
caracterizou como „o pequeno racionalismo‟” (MEZAN, 1982, p. 37).
Para esse autor, era impossível negar a correspondência entre as ideias presentes no
movimento de renovação cultural e artística de Viena e a psicanálise surgente. A associação
livre, a interpretação e o inconsciente, foram elementos novos apresentados pela teoria
freudiana, que sustentava afinidades com as novas tendências do movimento cultural e
científico que eclodia, considerando, assim, as contribuições trazidas por Freud como
revolucionárias:
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A revolução freudiana é uma revolução em nome da verdade e em nome do direito à
palavra, que violentam a tranqüilidade autocomplacente e exigem a remoção dos
cosméticos ideológicos de que se cerca a vida cotidiana, especialmente a vida
quotidiana da Belle Époque, envolvida pela repressão sexual, pelos edifícios
ornamentados e pela linguagem conduzida pelo excesso de polidez ao esvaziamento
da intenção significante. (MEZAN, 1982, p. 46)

Como toda ideia revolucionária, a priori, a psicanálise e seu criador foram
hostilizados pelo povo vienense15, que considerava a produção de Freud descabida e “fruto de
uma mente doentia” (MEZAN, 1982, p. 46). Em uma das passagens de seus relatos
autobiográficos, Freud explicita de forma clara a maneira como ocorriam estas hostilidades,
dizendo que:
Por mais de dez anos após o afastamento de Breuer não tive seguidores. Estava
completamente isolado. Era evitado em Viena, e no exterior não se tomava
conhecimento de mim. A Interpretação dos Sonhos, de 1900, quase não teve
resenhas nas publicações especializadas. (FREUD, 2011, p. 132)

Mas tal isolamento foi perdendo força e inicialmente um grupo de alunos começou a
assessorar Freud que, mais tarde também descobriu que alguns psiquiatras suíços se
interessaram pelo seu trabalho, como relata:
Quando percebi o caráter inevitável das coisas com que deparava, minha
suscetibilidade se atenuou bastante. Também meu isolamento foi chegando ao fim.
Primeiro formou-se ao meu redor, em Viena, um pequeno círculo de alunos; a partir
de 1906, chegava a notícia de que psiquiatras de Zurique, E. Bleuler, seu assistente
C. G. Jung e outros, interessavam-se vivamente pela psicanálise. Criaram-se
relações pessoais; em 1908 os amigos da jovem ciência se reuniram em Salzburgo,
combinaram a repetição regular [...]. (FREUD, 2011, p. 133)

Estavam lançadas naquele momento as bases para a construção do movimento
psicanalítico cuja consolidação se deu ao longo de todo século XX e se perpetua até os dias
atuais, como se verá adiante.

1.5 A história da construção do movimento psicanalítico

Segundo Mednicoff (2008), Freud usou pela primeira vez o termo psicanálise no ano
de 1896, logo após o rompimento com Breuer, um de seus colaboradores e discípulo 16,
15

16

Ao contrário do que disse Sigmund Freud em sua autobiografia de 1925 e da lenda posteriormente forjada
por Ernest Jones, os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade não foram acolhidos por uma chuva de
impropérios e não tomaram seu autor “universalmente impopular”.
Assim eram chamados na época os seguidores de Freud, aqueles que tinham contato direto com o pai da
psicanálise.
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situação esta muito comum na história da construção desta teoria, marcada por encontros e
desencontros teóricos e ideológicos17.
Assim, desde muito cedo, Freud já se interessava por temas que mais tarde vieram a
ser fundamentais para a teoria que arquitetava, transformando a psicanálise e suas proposições
sobre a subjetividade humana em uma dos maiores descobertas do século XX (CARLONI,
2011).
Freud revela que desde que entrou na universidade em 1873 e ao longo de sua
carreira como médico, passou por diversas experiências que lhe deram condições de construir
o arcabouço teórico da psicanálise. Depois disso, recebeu o apoio de vários seguidores que,
juntamente com ele, fundaram grupos em que eram debatidas as conjecturas originais do seu
pensamento, bem como inseridos novos elementos a ele.
Para Mezan (2014), a psicanálise apresentou quatro momentos históricos, que vão
desde os primeiros pensamentos de Freud até os dias atuais, como será visto em seguida.
O primeiro momento foi entre 1895 e 1918, marcado pelos primeiros escritos de
Freud sobre a psicanálise, nos quais as ideias da psicanálise eram sinônimas das noções do
seu criador. Mednicoff explica que nesse período tem-se como referência a publicação do
texto Estudos sobre a Histeria, em 1895, produzido por Breuer e Freud, em que expuseram o
método catártico18 e todos os demais desdobramentos que vieram com o desenvolvimento
dessa técnica (MEDNICOFF, 2008).
Conforme Mezan (2014), o momento representou o estabelecimento dos
fundamentos dessa disciplina, que foi dividida em quatro vertentes: a metapsicologia, a teoria

17

18

Freud era um homem muito obstinado em seus objetivos e os desacordos teóricos eram tomados muitas vezes
como conflitos pessoais, motivo para diversos rompimentos ao longo de sua história. Segundo Sousa e Endo,
“a psicanálise nunca foi unânime. Suas proposições sempre radicais e originais provocaram e atravessaram os
limites disciplinares entre autoridades científicas em diferentes áreas do conhecimento. Assim, não era
incomum que bramissem alto, no topo de suas torres disciplinares, aqueles que se viam ameaçados pela nova
ciência. Médicos, antropólogos, sociólogos já foram opositores obstinados da psicanálise toda vez que a
reflexão psicanalítica pousou sobre um território que por tradição, lhes pertencia. Freud reclamou diversas
vezes da recepção pouco calorosa dispensada à psicanálise, mas jamais recuou ante o debate intelectual que
lhe possibilitaria arregimentar eventuais novos adeptos onde quer que fosse. Como ele mesmo grifou. Estava
acostumado à oposição e não pretendia ceder a ela” (SOUSA; ENDO, 2009, p. 53-54). Pode-se destacar a
ruptura com Alfred Adler e Carl Gustav Jung, uma das dissidências mais marcantes da trajetória acadêmica e
pessoal de Freud (SOUSA; ENDO, 2009).
Esta expressão deriva-se da palavra catarse. Palavra grega utilizada por Aristóteles para designar o processo
de purgação ou eliminação das paixões que se produz no espectador quando, no teatro, ele assiste a
representação de uma tragédia. O termo foi retomado por Sigmund Freud e Josef Breuer que, nos Estudos
sobre a Histeria, chamam de método catártico o procedimento terapêutico pelo qual um sujeito consegue
eliminar seus afetos patogênicos e então ab-reagi-los, revivendo os acontecimentos traumáticos a que eles
estão ligados. Na história da psicanálise, o método catártico deriva do campo do hipnotismo. Foi ao se
desligar progressivamente da hipnose, entre 1880 e 1895, que Freud passou pela catarse, para inventar o
método psicanalítico propriamente dito, baseado na associação livre, ou seja, na fala e na linguagem
(ROUDINESCO; PLON, 1998).
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do desenvolvimento, a psicopatologia e a teoria do processo analítico. Foi também fundada a
Associação Psicanalítica Internacional (IPA), no ano de 1911, reunindo os principais
expoentes da psicanálise daquele tempo, até então discípulos de Freud.
Entre 1918 e 1939 foi o período em que a psicanálise ainda esteve atrelada,
essencialmente, ao pensamento freudiano, mas que já começava a se vislumbrar diferenças de
ideias dentro do próprio movimento, como explica Mezan, ao falar do surgimento dessa
diversidade de concepções:
O resultado dessa constelação é o surgimento de debates importantes – dentro da
psicanálise – acerca de questões teóricas, clínicas e institucionais, enquanto
anteriormente predominavam as discussões entre a psicanálise e o meio exterior
(psiquiátrico, filosófico e psicológico, etc.). (MEZAN, 2014, p. 49)

A dissonância das opiniões sobre quais rumos deveria tomar o movimento
psicanalítico criaram as bases para a segmentação deste grupo em escolas distintas, na etapa
seguinte pela qual passará a psicanálise.
Entre 1940 e 1970/1975 foi um momento da história da psicanálise marcado pelo
delineamento das escolas gestadas no período anterior e quando as correntes teóricas se
definiram, com mais ou menos afinidade entre elas, dividindo-se em quatro tipos diferentes,
conforme pontua Mezan:
Sem perder a exatidão das minúcias, pode-se dizer que se organizam quatro grandes
correntes: a psicologia do ego, a tendência kleiniana, a escola das „relações de
objeto‟ e o lacanismo, que seguem trajetórias próprias, como que desdobrando as
potencialidades contidas em seus respectivos focos teóricos e clínicos. (MEZAN,
2014, p. 52)

O citado autor esclarece que era evidente a dificuldade de diálogo entre as escolas
que surgiam e que pouco se importavam com a contribuição mútua para o campo do
conhecimento psicanalítico, a não ser para polemizar as proposições umas das outras. Era,
segundo afirma, “cada grupo de psicanalistas cultivando seu jardim de modo relativamente
isolado e sem preocupar muito como o que se passava com os demais” (MEZAN, 2014, p.
52).
Contudo, um novo movimento de transformação começa a surgir em meados da
década de 1970, caracterizado por uma maior interlocução entre as escolas, consequência do
amadurecimento teórico dos seus representantes e expoentes, o que para esse autor
representou o prenúncio de uma nova fase dentro do movimento psicanalítico (MEZAN,
2014).
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Finalmente, o período que se inicia em1975/1980 e vai até os dias de hoje tem sido
para a psicanálise um momento de nítida complexidade, no que diz respeito a sua definição19,
instante em que se percebe a existência de duas concepções diferentes em relação ao
movimento psicanalítico (MEZAN, 2014).
A primeira concepção diz respeito a uma escola que imita os expoentes que tomam
como referência. Segundo Mezan (2014, p. 53) “para esta vertente, tudo se passa como se
com Lacan, Klein ou quem quer que seja seu líder espiritual a psicanálise tivesse atingido um
cume intransponível, restando ao pósteros apenas a tarefa de manter intacta a herança que
cada qual reputa verdadeira”.
Já a segunda concepção se caracteriza por aqueles estudiosos da psicanálise que
circulam em outros campos do conhecimento, cuja interação proporciona a criação de novas
ideias sobre o tema; ou aqueles que não se vincularam a nenhum tipo de escola oficial e
trazem ideias independentes, caracterizando, para Mezan, o perfil das verdadeiras escolas
(MEZAN, 2014).
O autor supracitado continua a esclarecer que o momento por qual passa a
psicanálise, qual seja, o da existência de poucos contornos e definições categóricas é a
expressão da vitalidade que ainda esta disciplina ostenta e não um sinal de fraqueza e explica:
Significa que a prática continua a colocar problemas para a reflexão teórica,
problemas que por vezes se deixam formular e resolver com os instrumentos já
consagrados, e por vez requerem a invenção de novas ferramentas conceituais, o que
por sua vez faz trincar a teoria estabelecida e suscita novos desenvolvimentos, numa
espiral fecunda e fecundadora. (MEZAN, 2014, p. 54)

É neste contexto que o presente trabalho utiliza a psicanálise, como forma de
explicar novas realidades. Em sintonia com a atual fase do movimento psicanalítico, cuja
característica ressaltada acima por Mezan é a possibilidade de se constituir como uma
ferramenta ao desvendamento de questões emblemáticas é que procurar-se-á inserir o tema
ambiental.
Mais especificamente interessa-se pelas explicações que levariam o ser humano a
degradar o meio ambiente. A psicanálise, marco teórico escolhido, oferece a possibilidade de
se sair do lugar comum em se tratando de matéria ambiental. A proposta é mergulhar nos
mistérios de subjetividade para compreender melhor o potencial de degradação do ser
humano, que parece ser multifatorial. Assim, para que sejam compreendidos tais processos
19

Mezan refere-se a dificuldades em ter uma clara impressão da realidade que analisa, em função de estar no
mesmo contexto histórico-temporal daquela realidade.
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subjetivos esta dissertação fará uso de conceitos básicos da psicanálise, que conduzirão o
raciocínio às hipóteses levantadas.

1.6 As origens dos conceitos em psicanálise: da Intepretação dos Sonhos aos Três Ensaios
sobre a Teoria da Sexualidade

Para Freud, a psicanálise surge na tentativa de responder às demandas de uma
sociedade, em que o conhecimento sobre as doenças psíquicas eram parcos e o sucesso dos
tratamentos propostos, no final do século XIX e início do século XX, se mostravam
insuficientes, como explica:
A psicanálise cresceu num campo muitíssimo restrito. No início, tinha apenas um
único objetivo – o de compreender algo da natureza daquilo que era conhecido como
doenças nervosas „funcionais‟, com vistas a superar a impotência que até então
caracterizara seu tratamento médico. (FREUD, 2011, p. 217)

Em um texto intitulado “Uma breve descrição da psicanálise”, Freud apresenta um
panorama de como eram tratadas as questões de ordem psíquica na sua época. Quase sempre
vistas sobre o viés farmacológico no qual as abordagens biológicas eram hegemônicas:
Os neurologistas daquele período haviam sido instruídos a terem um elevado
respeito por fatos químico-físicos e patológico-anatômicos e estavam ultimamente
sob a influência dos achados de Hitzig e Fritsch, de Ferrier, Goltz e outros, que
pareciam ter estabelecido uma vinculação íntima e possivelmente exclusiva entre
certas funções e partes específicas do cérebro. Eles não sabiam o que fazer do fator
psíquico e não podiam entendê-lo. Deixavam-no aos filósofos, aos místicos e aos
charlatães; e consideravam não científico ter qualquer coisa a ver com ele. (FREUD,
1996, p. 217)

Assim, as estratégias utilizadas para tratar todos os tipos de adoecimento psíquico
eram sempre as mesmas utilizadas para tratar as neuroses, que naquele momento era sinônimo
de histeria, o que demonstrava a forte tendência à generalização dos diagnósticos e dos
procedimentos terapêuticos na época, haja vista que esta patologia “em geral era o protótipo
de toda a espécie” (FREUD, 1996, p. 217).
Foi, portanto, a partir dessa junção de elementos históricos, contextuais e subjetivos,
uma vez que nasce do gênio de Freud, é que a psicanálise se fundou tendo como marco de sua
projeção o texto A Interpretação dos Sonhos, publicado no ano de 1900 (FREUD, 1996). Na
realidade este texto foi uma concretização das fundamentações anteriores de Freud,
construídas ao longo de sua formação acadêmica e profissional, como em parte já se abordou,
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com destaque para os trabalhos desenvolvidos a partir das descobertas de Charcot, Janet e
Breuer20.
Estes últimos deram a sua contribuição, principalmente, pelo desenvolvimento de
novas abordagens terapêuticas em detrimento das tradicionalmente empregadas, como as já
conhecidas prescrições de remédios e o eletrochoque (FREUD, 2011). Para ilustrar, Freud
explica como era o tratamento das doenças psíquicas naquele momento:
Em geral, ele consistia em medidas destinadas a „endurecer‟ o paciente na prescrição
de remédios e em tentativas, na maioria muito mal imaginadas e executadas de
maneira inamistosa, de aplicar-lhe influências mentais por meio de ameaças,
zombarias e advertências, e exortando-o a decidir-se a „conter-se‟. O tratamento
elétrico era fornecido como sendo uma cura específica para estados nervosos.
(FREUD, 2011, p. 217-218)

Para Freud, foi o reconhecimento da hipnose como prática terapêutica que legitimou
a hipótese da existência de ações inconscientes, já que manifestações de pacientes em estados
hipnóticos, só poderiam ser atribuídas a expressões oriundas desta instância psíquica
(FREUD, 2011).
Em 1893, Freud e Breuer publicaram um estudo preliminar de nome “Sobre o
Mecanismo Psíquico dos Fenômenos Histéricos” para em seguida lançarem o livro Estudos
sobre a Histeria, relatando o sucesso no método desenvolvido por eles no tratamento clínico
de casos de histeria (FREUD, 2011). Sobre a teoria desenvolvida nestes estudos, explica:
Não pretende examinar a fundo a natureza da histeria, apenas iluminar a gênese de
seus sintomas. Nisso dá ênfase ao significado da vida afetiva, à importância de se
distinguir entre atos psíquicos inconscientes e conscientes (ou melhor, capazes de
consciência) introduz um fator dinâmico, ao supor que um sintoma se origina do
represamento de um afeto, e um econômico, ao considerar o mesmo sintoma o
resultado da transformação de uma quantidade de energia que é normalmente
utilizada de outra maneira (a chamada conversão). Breuer chamou nosso
procedimento de catártico; o objetivo terapêutico explicitado era fazer como que o
montante de afeto empregado na manutenção do sintoma, que caíra em trilhas
erradas e nelas permanecera como que entalado, tomasse as vias normais, onde
podia chagar à descarga (ab-reagir). (FREUD, 2011, p. 96)

Naquele momento, Freud revelava para o mundo os caminhos que havia descoberto
para acessar a mente humana, bem como entender e tratar as doenças a ela associada, para
20

Segundo Quinodoz (2007) foi Josef Breuer quem chamou a atenção de Freud para o tratamento da histeria a
partir do uso da hipnose, já que este desenvolvia exitoso tratamento com uma paciente de pseudônimo Ana
O. Portanto, teve participação fundamental no início da construção dos fundamentos da psicanálise. Breuer
também era judeu e médico importante do seu tempo, sendo referência para diversas famílias eminentes de
Viena. Freud conheceu Breuer, como já se disse, por meio do professor Ernest Brücke, durante o tempo em
que trabalhava no laboratório de fisiologia com ele, no período de 1876 a 1882.
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isso abordou os fenômenos neuróticos, mais especificamente a histeria e seus mecanismos de
expressão.
Segundo Carloni (2011, p. 1), “ao tentar entender o sofrimento psíquico de pacientes
diagnosticadas com histeria, Freud acaba por perceber e construir diversos conceitos ligados à
constituição do psiquismo humano”. Para Freud (2011, p.148) “as neuroses foram o primeiro
e, por muito tempo, o único objeto da psicanálise”.
Posteriormente, na obra A Interpretação dos Sonhos, Freud dá um passo importante
para estabelecer as bases de sua teoria. Para muitos estudiosos da psicanálise, este texto não se
constitui somente como um livro que pretende entender os mecanismos do sonho, mas vai
além. Segundo Quinodoz “em A Interpretação dos Sonhos Freud lança as idéias inovadoras
que não apenas vão revolucionar a compreensão dos sonhos que se tinha até então, como
também proporcionarão um esclarecimento inédito sobre o funcionamento do pensamento e
da linguagem” (2007, p. 47).
Nessa obra, considerada inaugural da psicanálise, Freud inova ao trazer para a
discussão acadêmica a temática dos sonhos de forma diferente das dos autores da Antiguidade
que não a incluíam no campo científico e também dos cientistas da época, que não
valorizavam devidamente o tema (QUINODOZ, 2007).
Assim, Freud toma os sonhos como base para investigação dos fenômenos neuróticos
e revela a similaridade entre eles. Em seus relatos autobiográficos, publicados em 1925,
esclarece:
Conduziu-nos mais adiante a análise dos sonhos, que o presente autor apresentou ao
público já em 1900, na Interpretação dos sonhos. Nela se constatou que o sonho não
é construído diferentemente de um sintoma neurótico. Ele pode, como este, parecer
estranho e sem sentido; mas se o investigarmos mediante uma técnica que pouco se
diferencia da livre associação usada na psicanálise, chegamos, partindo de seu
conteúdo manifesto, ao sentido oculto, aos pensamentos latentes do sonho. (FREUD,
2011, p. 235)

Partindo da hipnose e do método catártico21 para a técnica de associação livre22,
Freud descobriu importantes revelações sobre o psiquismo humano, tendo como ponto de
partida as investigações sobre a neurose, notadamente aquelas expressas como histeria.

21

Segundo Elizabeth Mednicoff, “Freud e Breuer utilizavam esse método juntos e concluíram que ao passar por
um trauma a pessoa recalcava a situação substituindo pelo sintoma. Quando entrava em contato com o
trauma novamente, trazendo a consciência, não havia necessidade de substituição pelo sintoma. A eficácia
desse tratamento estava na descarga emocional de tensão, quando o paciente colocava toda a emoção do
momento traumático, aliviando o desprazer. Mas esse procedimento complicava-se na maioria dos casos,
porque o núcleo do sintoma não era composto por um único trauma, fazendo como que a pessoa voltasse a
apresentá-lo em conseqüência de outros processos. O método catártico tinha seu diferencial na „catarse‟,
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A Interpretação dos Sonhos abriu precedentes para a descoberta do inconsciente e de
várias outras estruturas do psiquismo, cujos conceitos foram aos poucos tomando forma e
constituindo todo o aparato teórico da psicanálise.
Nesse célebre texto, Freud apresentou a revisão de muitos trabalhos científicos sobre
sonhos publicados em sua época, descreveu seu método de interpretação destes e através dele
demonstrou “sua tese central, segundo a qual um sonho expressa a realização de um desejo
insatisfeito” (QUINODOZ, 2007, p. 53). Quinodoz continua a explicar que além da
descoberta sobre as origens e as formas de manifestação dos sonhos, é na obra A
Interpretação dos Sonhos que Freud, mais especificamente no seu capítulo VII, dá uma ideia
do que vem a ser o aparelho psíquico humano e explica:
A terceira parte constitui um ensaio por si só, o famoso Capítulo VII, no qual Freud
estrutura uma concepção geral do aparelho psíquico e de seu funcionamento mental,
tanto normal como patológico, a partir de suas observações clínicas sobre os sonhos
e as neuroses. Aqui, é ainda o Freud cientista que ressurge, mas um novo Freud, que
abandona resolutamente o terreno neurofisiológico do „Projeto‟ para propor um
modelo especial de aparelho psíquico. (QUINODOZ, 2007, p. 53)

Segundo Carloni (2011), na tentativa de explicar o psiquismo, Freud propõe sua
divisão em instâncias, desenvolvendo a teoria sobre o aparelho psíquico humano. Em A
Consciência e o Inconsciente, uma parte introdutória da obra O Eu e o Id, texto publicado em
1923, reforça a importância de uma divisão didática para representar o psíquico, como
esclarece:
A diferenciação do psíquico em consciente e inconsciente é a premissa básica da
psicanálise e o que lhe permite compreender e inscrever na ciência os processos
patológicos da vida psíquica tão frequentes e importantes. Dizendo-o mais uma vez
e de outra forma: a psicanálise não pode pôr a essência do psíquico na consciência,

22

descarga emocional e não na intervenção médica sugerindo uma proibição em expressar os sintomas. Freud
abandonou essa técnica por verificar que não era eficiente para alguns casos e foi alterando a sua forma sem
modificar as suas bases. Ele já não utilizava mais a sugestão e agora também não utilizava a hipnose. A partir
dessas alterações, desenvolveu o Método de Associação Livre” (MEDNICOFF, 2008, p. 110).
“Esse Método consiste em colocar o paciente deitado em um sofá de forma mais confiável possível, enquanto
o terapeuta fica sentado atrás, fora do campo de visão de seu paciente. [...] Dessa forma, é solicitado ao
paciente que relate tudo que vier a sua mente, até mesmo aquilo que lhe pareça sem importância, ridículo ou
até impróprio para o contexto, mesmo os pensamentos que sejam para ele vergonhosos ou sofridos [...].
Assim, o terapeuta tem uma função em grande parte passiva, ele ouve e estimula ocasionalmente fazendo
perguntas, quando o fluxo verbal do paciente para, ele não interrompe, mas ajuda a continuar, procurando
intervir o menos possível [...]. O mais interessante do Método de Associação Livre é o fato de Freud ter
percebido que cada afirmação anterior está ligada à seguinte, formando uma seqüência de associações [...].
As lacunas da memória são reflexo dos recalques motivados pelo desprazer da situação. Ocorre uma
resistência ao desprazer, que gera o recalque, tirando a situação desconfortante da consciência. Quanto maior
a resistência, maior a distorção. Para clarear essas distorções, podendo se aproximar do que foi distorcido,
Freud desenvolveu a arte da interpretação que ajuda a extrair do que é fato, o fato que foi recalcado, assim
completa a tarefa da análise” (MEDINICOFF, 2008, p. 110-111).
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mas é obrigada a ver a consciência como uma qualidade do psíquico, que pode
juntar-se a outras qualidades ou estar ausente. (FREUD, 2011, p. 15)

Freud apresenta essa teoria em dois momentos. Em um primeiro momento define o
que ficou conhecido como a primeira tópica freudiana sobre o aparelho psíquico para, em
seguida, propor uma segunda tópica.
Na primeira tópica preconiza a divisão do aparelho psíquico em inconsciente, préconsciente e consciente, indicando que “temos dois tipos de inconsciente: um que é latente,
mas capaz de consciência, e o reprimido, que em si e sem dificuldades não é capaz de
consciência” (FREUD, 2011, p. 17). Assim, nomeou o primeiro de pré-consciente (pcs) e o
segundo de inconsciente (ics), além do já citado consciente (cs), apresentando três novos
termos. Segundo Quinodoz, Freud sugere de forma inédita que:
Inconsciente, pré-consciente e o consciente como lugares (topos, em grego)
específicos em que se localizam os fenômenos psíquicos, que se designou como a
„primeira tópica‟ ou primeira divisão topográfica do aparelho psíquico [...]. É entre o
inconsciente e o pré-consciente que ele situa a censura, precursor do conceito de
superego, que controla a progressão entre inconsciente, pré-consciente e consciente.
(QUINODOZ, 2007, p. 54)

Para Mednicoff (2008) foram os problemas levantados por Jung sobre a psicose 23
que fizeram Freud reelaborar sua primeira teoria sobre o aparelho psíquico, propondo em
seguida a segunda tópica.
A segunda tópica sobre o aparelho psíquico foi, portanto, trazida por Freud com o
intuito de responder novas questões que interpelavam a teoria psicanalítica naquele momento,
contudo não foram abandonados os conceitos desenvolvidos na primeira (MEDNICOFF,
2008). Para Carloni (2011), Freud desenvolve a segunda tópica ao perceber a complexidade
do aparelho psíquico, até então descrito somente pelos desígnios desenvolvidos na primeira
tópica, inconsciente, pré-consciente e consciente.
23

“Termo introduzido em 1845 pelo psiquiatra austríaco Ernest Von Feuchtersleben (1806-1849) para
substituir o vocábulo loucura e definir os doentes da alma numa perspectiva psiquiátrica. As psicoses
opuseram-se, portanto, às neuroses, consideradas como doenças mentais da alçada da medicina, da
neurologia e, mais tarde, da psicoterapia. Por extensão, o termo psicose designou inicialmente o conjunto das
chamadas doenças mentais, fossem elas orgânicas (como a paralisia geral) ou mais especificamente mentais,
restringindo-se depois às três formas modernas da loucura: esquizofrenia, paranoia e psicose maníacodepressiva. A palavra surgiu na França em 1869. Retomado por Sigmund Freud como um conceito a partir de
1894, o termo foi primeiramente empregado para designar a reconstrução inconsciente, por parte do sujeito,
de uma realidade delirante ou alucinatória. Em seguida, inscreveu-se no interior de uma estrutura tripartite,
na qual se diferencia da neurose, por um lado, e da perversão, por outro. Se o conceito de neurose é parte
integrante do vocábulo da psicanálise, o de psicose aparece, a princípio, como um anexo proveniente do
saber psiquiátrico e adequado a uma medicina manicomial, pautada numa concepção de sujeito que se
organiza em torno da ideia de alienação e perda da razão” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 621).
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Assim, na segunda tópica, foram definidos novos conceitos para instâncias psíquicas,
que Freud nomeou de id, ego e superego24. Antes mesmo de se detalhar as instâncias
psíquicas descritas, a fim de entender os seus componentes e chegar ao ponto que mais
interessa, qual seja, o tema das pulsões, é preciso apresentar um conceito fundamental para o
melhor entendimento do trabalho: o conceito de libido.
Para se compreender o que vem a ser a libido dentro da teoria freudiana, é necessário
que se entenda que a psicanálise, inicialmente, baseou-se em fundamentações biológicas,
estabelecendo a partir daí vários de seus conceitos. Segundo Quinodoz (2007) no texto
“Projeto para uma Psicologia Científica”25, por exemplo, Freud apresenta as justaposições que
faz entre a neurofisiologia e suas investigações clínicas. Naquele momento inicial de suas
descobertas, trabalhava com a ideia de energia, portanto, “a concepção que ele propõe no
„Projeto‟ é construída essencialmente com base na noção de quantidade de energia circulante
entre cadeias de neurônios, o que lhe permite transpor em termos energéticos fatos de
observação psicológica acumulados até então” (QUINODOZ, 2007, p. 35).
Para Carloni (2011, p. 4), “a libido é a energia erótica que possibilita a vida”. Freud
explica que a libido nasce da função sexual, que a princípio se apoia em outras funções
fundamentais para, em seguida, percorrer um longo caminho em busca de prazer,
manifestando-se em fases da vida, sendo sua primeira característica se voltar para o próprio
corpo, para só mais tarde ter uma predominância genital, cujo objetivo será a procriação.
Freud esclarece, assim, o desenvolvimento desta função sexual:
Durante esse desenvolvimento, várias partes de instintos são descartadas ou
dirigidas para outras aplicações, por serem inúteis para essa finalidade última, e
outras são desviadas de suas metas e conduzidas à organização genital. Chamei a
energia dos instintos sexuais – apenas ela – de libido. (FREUD, 2011, p. 115)

Outro ponto importante é que para Freud, a energia no psiquismo obedece a uma
dinâmica de movimento no organismo. Segundo Mednicoff (2008) o aparelho psíquico tem
24
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Vê-se aqui a necessidade de esclarecer uma questão de tradução. Na Edição Standard Brasileira das Obras
Psicológicas Completas de Sigmund Freud, da editora Imago, de 1996, que é uma tradução do inglês para o
português das obras de Freud, publicadas em alemão, tem-se as definições de id, ego e superego para
descrever as instâncias psíquicas correspondentes à segunda tópica. Já na tradução das Obras completas de
Sigmund Freud, da editora Companhia das Letras, de 2011, encontram-se as definições id, eu e super-eu,
para descrever as mesmas instâncias psíquicas, também correspondentes à segunda tópica, sendo estas
distinções apenas uma diferença de tradução. Optou-se inicialmente, neste trecho da dissertação, por adotar a
tradução da Editora Imago, para coadunar com as outras obras da psicanálise que comungam da mesma
terminologia e que foram utilizadas, também, neste momento do trabalho. Contudo, em outras partes opta-se
pela tradução da Editora Companhia da Letras, por ser uma tradução direta do alemão.
Este texto faz parte de um conjunto de cartas enviadas por Freud à Wilhelm Fliess, no período de 1887 a
1904, que por mais de 10 anos foi seu amigo e uma espécie de confidente (QUINODOZ, 2007).
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uma tendência a descarregar energia, funcionando sob a menor tensão possível, lógica de
funcionamento denominada de princípio do prazer. Assim explica Carloni:
Princípio do Prazer é um conceito elaborado por Freud em que ele estabelece que há
uma tendência geral do psiquismo em obter prazer, eliminando o desprazer, por
meio da diminuição dos níveis de tensão intrapsíquicos. Esse prazer é buscado de
maneira imediata e a qualquer custo, não levando em conta a necessidade de
autoconservação do ego. Para regular esse princípio, há, em relação com ele, o
Princípio de Realidade, que media a relação do Princípio do Prazer com o mundo
externo, segundo a ordem da economia psíquica, que prevê a eliminação do
desprazer como prioritário em relação à satisfação das pulsões. (CARLONI, 2011, p.
4)

O princípio do prazer se contrapõe ao princípio da realidade, que impede a satisfação
imediata da tensão energética que o primeiro busca em algum objeto. Segundo Mednicoff, o
princípio da realidade cria impedimentos à descarga da tensão na expectativa de uma
alternativa àquela satisfação. Para esta autora “o princípio da realidade suspende
temporariamente o princípio do prazer, que será satisfeito quando o objeto é encontrado”
(MEDINICOFF, 2008, p. 75).
Tem-se agora mais subsídios para explicar os elementos da segunda tópica freudiana.
Para Mednicoff, o id é a instância básica e originária do nosso psiquismo, lugar dos instintos,
origem da outras instâncias psíquicas, sendo que a maioria do seu conteúdo está no
inconsciente. Assim aponta suas características:
O id está voltado a satisfazer nossas necessidades básicas desde o começo da vida. A
atividade dele consiste em impulsos que buscam o prazer. Ele procura adquirir a
gratificação imediata e não suporta a frustração. É aquele nosso lado instintivo que
não mede as consequências dos atos para se satisfazer. Os conteúdos do id são quase
todos inconscientes e incluem aspectos que nunca se tornaram conscientes e outros
que formam considerados inaceitáveis pelo consciente. (MEDNICOFF, 2008, p. 67)

A autora continua a explicar que mais outras duas instâncias surgem do id,
denominadas ego e superego, o primeiro é visto como uma instância responsável pela
adaptação à realidade, tipicamente mediadora dos desejos, tendo como objetivo mais
importante a intermediação entre o id e o que é externo.
O próprio Freud esclarece as origens das ideias que o levaram à definição do
conceito de eu (ego26), bem como sua ligação com a consciência, conceito definido na
primeira tópica:

26

Ego foi o pronome utilizado na edição Standard inglesa no lugar de Eu, utilizado na edição que tem a
tradução direta da língua alemã, da Editora Companhia das Letras.
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Formamos a ideia de uma organização coerente dos processos psíquicos na pessoa, e
a denominamos de Eu da pessoa. A este Eu liga-se a consciência, ele domina os
acessos à motilidade, ou seja, a descarga das excitações no mundo externo; é a
instância psíquica que exerce o controle sobre todos os seus processos parciais, que
à noite dorme e ainda então pratica a censura nos sonhos. (FREUD, 2011, p. 20)

Mednicoff sustenta que “é o ego que aprende a controlar e regular os impulsos do id,
decidindo se eles devem se satisfeitos imediatamente, mais tarde ou nunca” (2008, p. 68) e
nos revela que esta instância é a responsável no aparelho psíquico por controlar todas as
nossas “funções intelectuais e cognitivas” (MEDNICOFF, 2008, p. 75).
A terceira instância que complementa a tese da segunda tópica freudiana para o
aparelho psíquico é denominada de superego. Para Mednicoff (2008), o superego27 é o
representante interno da moralidade, dos limites e das regras impostas, inicialmente pelos pais
e mais tarde pela sociedade, sendo sua origem encontrada no Complexo de Édipo, momento
em que criança se depara com uma de suas mais marcantes interdições, bem como nas
fragilidades do homem diante da vida. Assim, Freud (2011, p. 43) explica que “considerando
uma vez mais a gênese do Super-eu [superego], como foi aqui descrita, nós o vemos como o
resultado de dois fatores biológicos altamente significativos: o longo desamparo e
dependência infantil do ser humano e o fato do seu Complexo de Édipo”.
Quinodoz (2007) afirma que o Complexo de Édipo é um dos conceitos mais
difundidos e fundamentais da psicanálise, tendo sido elaborado por Freud durante sua
autoanálise, período que corresponde aos anos de 1896 a 1899, momento em que ele passou a
interpretar seus próprios sonhos. Ao descrever as bases lógicas deste complexo, o pai da
psicanálise continua a fundamentar o que se constituiu em uma teoria da sexualidade. Assim,
o Complexo de Édipo se define como uma metáfora ao mito de Édipo 28, aplicada a todas as

27

28

Da mesma forma que o pronome “eu” foi utilizado para representar “ego” na edição da Companhia da Letras,
“super-eu” foi a expressão utilizada pela mesma editora em substituição à expressão “superego”.
“Mais do que qualquer outro no Ocidente, o mito de Édipo confundiu-se, de início, com a tragédia de
Sófocles, que transforma a vida do rei Tebas num paradigma do destino humano (o fatum), e depois, com o
complexo inventado por Freud, que relaciona o destino com uma determinação psíquica vinda do
inconsciente. Na mitologia grega, Édipo é filho de Laio e Jocasta. Para evitar que se realize o oráculo de
Apolo, que previa que ele seria morto pelo filho, Laio entrega seu menino recém-nascido a um criado, para
que ele o abandone no monte Citéron, depois de lhe transpassar os pés com prego. Em vez de obedecer, o
criado confia o menino a um pastor de ovelhas, que em seguida o entrega a Pólibo, rei de Corinto, e à mulher
deste, Merope, que não tem descendentes. Eles lhe dão o nome de Édipo (oidipos: pés inchados) e o criam
como seu filho. Édipo cresce e ouve rumores que dizem que ele não seria filho de seus pais. Por isso, dirigese a Delfos para consultar o oráculo, que de pronto lhe responde que ele matará o pai e desposará a mãe. Para
escapar a essa previsão Édipo viaja. Na estrada de Tebas, cruza por acaso com Laio, a quem não conhece. Os
dois homens brigam e Édipo o mata. Nessa época, Tebas vinha sendo aterrorizada pela Esfinge, monstro
feminino alado e dotado de garras, que mata todos aqueles que não decifram o enigma que ela propõe sobre a
essência do homem: „Quem é aquele que anda sobre quatro pés, depois, sobre dois e, depois sobre três?‟
Édipo dá a resposta certa e a Esfinge se mata. Como recompensa, Creonte, o regente de Tebas, dá-lhe por
esposa sua irmã, Jocasta, com quem ele tem dois filhos, Eteoclés e Polinices, e duas filhas Antígona e
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pessoas no processo de desenvolvimento do seu aparelho psíquico, como explica Freud, ao
constatar que este fenômeno era universal, inclusive aplicado a ele próprio:
Um único pensamento de valor genérico revelou-se a mim. Verifiquei também no
meu caso, a paixão pela mãe e o ciúme do pai, e agora considero isso como um
evento universal do início da infância [...]. Sendo assim, podemos entender a força
avassaladora de Oedipus Rex [...] a lenda grega capta uma compulsão que toda
pessoa reconhece porque sente sua presença dentro de si mesma. Cada pessoa da
plateia foi, um dia, em germe ou na fantasia, exatamente um Édipo como esse, e
cada qual recua, horrorizada, diante da realização de sonho aqui transposta para a
realidade, com toda a carga de recalcamento que separa seu estado infantil do seu
estado atual. (FREUD,1996, p. 316)

Um dos reflexos da resolução do Complexo de Édipo29 é a internalização do
superego, sendo que segundo Mednicoff (2008, p. 99), “o superego é para Freud a garantia
contra o incesto e a agressão”. Aproveitando para aprofundar a definição de superego, Freud
responde as críticas feitas à psicanálise, de que a mesma não se preocuparia com a essência do
ser humano, ao revelar que estaria no superego este algo mais elevado da pessoa:
Sem dúvida, e é este o algo elevado, o ideal do Eu ou Super-eu, o representante de
nossa relação com os pais. Quando pequenos nós conhecemos, admiramos, tememos
estes seres elevados; depois acolhemos dentro de nós. O Ideal do Eu é, portanto,
herdeiro do complexo de Édipo, e desse modo, expressão dos mais poderosos
impulsos e dos mais importantes destinos libidinais do Id [...]. Enquanto o Eu é
essencialmente representante do mundo exterior, da realidade, o Super-eu o
confronta como advogado do mundo interior, do Id. (FREUD, 2011, p. 45)

De forma mais pontual, Carloni apresenta seu entendimento sobre a segunda tópica
freudiana, explicando as instâncias psíquicas e os representantes a elas associados:
O id é a fonte de energia pulsional (libido). Ele é inconsciente e regido pelo
Princípio do Prazer. O ego faz a mediação entre os desejos do id, as
impossibilidades da realidade externa e as interdições do superego. Está ligado ao

29

Ismene. Os anos passam. Um dia, a peste e a fome se abatem sobre Tebas. O oráculo declara que os flagelos
desaparecerão quando o assassino de Laio tiver sido expulso da cidade. Édipo pede então a todos que se
manifestem. Tirésias, o adivinho cego, conhece a verdade, mas se recusa a falar. Por fim, Édipo é informado
de seu destino por um mensageiro de Corinto, que lhe anuncia a morte de Pólibo e lhe conta como ele
próprio, no passado, havia recolhido um menino das mãos do pastor para entregá-lo ao rei. Ao saber da
verdade, Jocasta se enforca. Édipo vaza os próprios olhos e em seguida se exila em Colono com Antígona,
enquanto Creonte retoma o poder. Em Édipo rei, Sófocles adapta apenas uma parte do mito (a que se
relaciona com as origens de Tebas) e a faz verter-se no molde da tragédia. Embora Sigmund Freud nunca
tenha dedicado nenhum artigo ao complexo de Édipo, Édipo rei (e o complexo relacionado com ele) acha-se
presente em toda a sua obra, desde 1897 até 1938” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 166-167).
“O complexo de Édipo desaparece como o complexo de castração. O menino reconhece então na figura
paterna o obstáculo à realização de seus desejos. Abandona o investimento feito na mãe e evolui para uma
identificação com o pai, a qual permite, mais tarde, uma outra escolha de objeto e novas identificações: ele se
desliga da mãe (desaparecimento do complexo de Édipo) para escolher um objeto do mesmo sexo”
(ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 168).
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Princípio de Realidade, por meio do qual o homem pode se tornar civilizado, tem
parte consciente e outra inconsciente. O superego é o herdeiro do complexo de
Édipo e acusa os desejos do id, antes mesmo que cheguem à consciência. O
superego possui uma maior parte inconsciente e outra pequena consciente.
(CARLONI, 2011, p. 4-5)

O conceito de inconsciente30 segundo Roudinesco e Plon não foi inventado por
Freud, mas este deu um significado especial e diferente a ele, diferente de tudo o que se
apresentava na época. Segundo esses autores, foi com Freud que o inconsciente “se tornou
realmente uma instância a que a consciência já não tem acesso, mas que se revela a ela através
do sonho, dos lapsos, dos jogos de palavras, dos atos falhos, etc.” (ROUDINESCO; PLON,
1998, p. 375).
Para Mednicoff (2008, p. 59), “não existe possibilidade de se falar de psicanálise sem
falar, em primeiro lugar, sobre a Teoria do inconsciente”. Segundo essa autora os conflitos
psíquicos têm origem na infância e se estruturam na tensão entre as necessidades impostas
pelo meio e as impressões internas que a criança tem deste meio. Na tentativa de se
estabelecer um ambiente mais estável a criança absorveria esses conflitos, que seriam
armazenados no seu inconsciente por meio de representações (MEDNICOFF, 2008).
Assim, os conflitos se internalizam e podem se manifestar por meio de ações que
nem sempre são racionais, sendo os impulsos irracionais manifestados, posteriormente, em
vários momentos da vida, como esclarece:
Então essas necessidades básicas instintivas como os impulsos, desejos e fantasias,
que todos temos internamente desde a infância, procuram uma maneira de se
expressar. Eles podem se expressar de uma forma mais tranqüila e equilibrada ou
então pode acontecer de aparecerem de forma mais explosiva. Mas de qualquer
modo eles surgem disfarçados, mascarados e controlam nossas ações sem que
tenhamos consciência disso. (MEDNICOFF, 2008, p. 60)

Estavam dadas as bases que justificariam determinadas ações humanas que, mesmo
incompreensíveis, podem ser compreendidas pela dimensão inconsciente que carregam. Para
Mednicoff (2008), várias são as formas destas ações inconscientes se manifestarem, sempre

30

“Conceitualmente empregado em língua inglesa pela primeira vez em 1751 (com a significação de
inconsciência), pelo jurista escocês Henry Home Kames (1696-1782), o termo inconsciente foi depois
vulgarizado na Alemanha, no período romântico, e definido como um reservatório de imagens mentais e uma
fonte de paixões cujo conteúdo escapa à consciência. Em psicanálise, o inconsciente é um lugar
desconhecido pela consciência: uma „outra cena‟. Na primeira tópica elaborada por Sigmund Freud, trata-se
de uma instância ou um sistema (Ics) constituído por conteúdos recalcados que escapam às outras instâncias,
o pré-consciente e o consciente (Pcs-Cs). Na segunda tópica, deixa de ser uma instância, passando a servir
para qualificar o isso e em grande parte, o eu e o supereu” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 374-375).
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de maneira disfarçada, como esquecimentos e erros, denominados de “atos falhos” pela teoria
psicanalítica.
Em 1901, Freud publicou a obra Sobre a Psicopatologia da Vida Cotidiana, com
intuito de “trazer ao conhecimento do grande público a existência do inconsciente, tal como se
pode entrevê-lo nos „deslizes‟ de repressão que são os „atos falhos‟” (QUINODOZ, 2007, p.
57). Sobre os atos falhos escreve:
Trata-se de uma manifestação não-intencional que sobrevém da vida de qualquer
indivíduo normal, e não apenas em um neurótico. Freud salienta que, para pertencer
a essa categoria, esse tipo de manifestação não deveria ultrapassar „aquilo que
chamamos de limites do estado normal‟, „apresentar o caráter de distúrbio
momentâneo‟ e „ter-se realizado anteriormente de maneira correta‟ (p. 275).
(QUINODOZ, 2007, p. 57)

Freud estava convicto de que a interpretação dos sonhos, das associações livres e dos
atos falhos era uma porta aberta para se desvendar o inconsciente, tanto para indivíduos
neuróticos, quanto para os normais. Assim explica os atos falhos e as ações casuais:
Os fenômenos em questão, o esquecimento temporário de palavras e nomes
familiares, o esquecimento de propósitos, os tão frequentes atos falhos ao falar, ler,
escrever, perder ou por fora de lugar objetos, certos erros, atos aparentemente
casuais em que a pessoa prejudica a si mesma, movimentos realizados de forma
habitual, como que não intencionalmente e de brincadeira, melodias que
cantarolamos „sem pensar‟, e assim por diante – tudo isso foi subtraído à explicação
fisiológica, nos casos em que se tentava oferecê-la; foi mostrado como
rigorosamente determinado e percebido como manifestação de intenções suprimidas
da pessoa ou consequência do choque de duas intenções, das quais uma era
inconsciente de foram duradoura ou temporária. (FREUD, 2011, p. 281)

Mas qual seria a explicação para que tais “erros” pudessem ocorrer? Para Mednicoff
“a explicação para que isso aconteça é que havia no inconsciente uma outra tendência, que
desejava fazer exatamente aquilo, como uma forma de compensação do que não foi realizado
em outros tempos, nem sempre só na infância” (2008, p. 61). Para a autora, o inconsciente
seria o lugar da reserva de todas essas questões que no agora encontravam oportunidade de se
manifestarem.
Segundo Freud, o conceito de inconsciente nasce da teoria sobre a repressão, e
explica:
O estado em que as ideias existiam antes de se tornarem conscientes é chamado por
nós de repressão, e asseveramos que a força que institui a repressão e a mantém é
percebida como resistência durante o trabalho de análise [...]. Obtemos assim, o
nosso conceito de inconsciente a partir da teoria da repressão. O reprimido é para,
nós, o protótipo do inconsciente. (FREUD, 1996, p. 28)
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Contudo, mais à frente, Freud alerta que existem partes do inconsciente que não são
reprimidas e estão ligadas a instâncias do Eu, que o levou a reconhecer “que o Ics não
coincide com o reprimido; continua certo que todo reprimido é ics, mas nem todo Ics é
também reprimido” (FREUD, 2011, p. 21-22).
Outro ponto importante da teoria freudiana, que caminha em direção às hipóteses a
serem confirmadas por este trabalho, qual seja a interferência das pulsões nos rumos tomados
pela humanidade, foi a descoberta da Teoria da Sexualidade.
Desde a adoção do método catártico como forma de tratamento das neuroses em que
a interferência da sexualidade era pouco valorizada, “pouco se fala da sexualidade na teoria da
catarse” (FREUD, 2011, p. 96), até o reconhecimento definitivo do método de associação
livre, como estratégia para acessar o inconsciente, Freud foi fiel às suas convicções de que a
sexualidade tinha papel primordial na formação do psiquismo humano.
Para Freud, as excitações de natureza sexual prevaleciam sobre as manifestações
afetivas e estavam intrinsecamente relacionadas com os fenômenos neuróticos, que tiveram
origem na experiência da sexualidade de momentos anteriores da vida do sujeito, e que sua
“experiência mostrava, então, que não eram quaisquer excitações afetivas que agiam por trás
dos fenômenos da neurose, mas habitualmente os de natureza sexual: conflitos sexuais atuais
ou repercussões de vivências sexuais antigas” (FREUD, 2011, p. 98).
Todas estas impressões de Freud, advindas de sua prática clínica, o levaram a
desenvolver outras tantas teorias, cuja etiologia se encontrava na sexualidade e fortaleciam a
ideia da existência do inconsciente, como foi o caso da “teoria da repressão” (FREUD, 2011,
p. 105). Sobre essa teoria explica que “o estudo das repressões patogênicas e de outros
fenômenos que ainda abordaremos fez a psicanálise levar a sério a noção de „inconsciente‟.
Para ela, tudo psíquico era primeiramente inconsciente, a qualidade de consciência podia
juntar-se a esta ou permanecer ausente” (FREUD, 2011, p. 108).
A novidade trazida por Freud está expressa na tese de que a maioria das ações
humanas era regida pelo inconsciente, e que, na formação deste, os mecanismos ligados à
sexualidade e à repressão eram determinantes, tendo suas origens no início do processo de
desenvolvimento humano. Mednicoff confirma que “Freud descobriu que a grande maioria
dos pensamentos e desejos reprimidos era conflito de ordem sexual gerado no período da
infância” (2008, p. 93).
Em sua obra Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, publicada em 1905, Freud
expôs suas convicções sobre a sexualidade humana, bem como deu um novo significado para
ela, demonstrando que esta se desenvolve gradualmente e transita entre o que considerava
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sexualidade normal e anormal (QUINODOZ, 2007). A publicação desse texto provocou
grande polêmica na época, já que nele Freud abordou um tema tabu – a sexualidade –,
desmistificando a candura do comportamento da criança, uma vez que afirmava que a
sexualidade tinha origem na mais tenra infância.
Para Quinodoz, Freud “demonstra assim que a sexualidade não começa na
puberdade, mas desde a infância precoce, e que ela segue em desenvolvimento em fases
sucessivas até culminar na sexualidade adulta” (2007, p. 71).
De uma maneira geral, desde a publicação dos Três Ensaios sobre a Teoria da
Sexualidade, e mais fortemente após o lançamento de novos textos sobre o assunto, as ideias
de Freud sobre a sexualidade foram bastante criticadas e tidas como uma apologia a um
pansexualismo (ROUDINESCO; PLON, 1998). Segundo Quinodoz (2007), Freud negava
veementemente tais acusações, apesar de perceber que de nada adiantava.
Dividida em três partes ou ensaios, “Aberrações Sexuais”, “A Sexualidade Infantil” e
“As Metamorfoses da Puberdade”, esta obra é “considerada por muitos como a mais
importante de Freud depois de a Interpretação dos Sonhos” (QUINODOZ, 2007, p. 71).
Nela, Freud discute, de maneira aberta e corajosa, as origens da homossexualidade,
as perversões sexuais, a bissexualidade, a sexualidade infantil, as transformações da
puberdade e outros temas associados (QUINODOZ, 2007).
Contudo, o que se deve destacar nos Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade é o
fato de Freud trabalhar neste texto conceitos caros à psicanálise. O primeiro deles é o conceito
de “objeto”31 e, o mais fundamental, o conceito de “pulsão”, assim introduzido pelo autor no
trecho do texto em que aborda as “Aberrações Sexuais”:
O fato da existência de necessidades sexuais no homem e no animal expressa-se na
biologia pelo pressuposto de uma „pulsão sexual‟. Segue-se nisso a analogia com a
pulsão de nutrição: fome. Falta à linguagem vulgar [no caso da pulsão sexual] uma
designação equivalente à palavra „fome‟, a ciência vale-se, para isso, de „libido‟.
(FREUD, 1996, p. 128)

Segundo Roudinesco e Plon (1998), pela primeira vez a palavra “pulsão” aparece no
contexto da psicanálise e assume lugar de destaque em seu arcabouço teórico.
A partir deste ponto desenvolver-se-á uma investigação detalhada sobre a definição,
dada por Freud à pulsão, bem como serão apresentados os seus desdobramentos em pulsão de
31

Deve-se esclarecer que “a psicanálise utiliza o termo „objeto‟ no sentido francês clássico para designar „uma
pessoa‟ e não „uma coisa‟ [...]” (QUINODOZ, 2007, p. 73). Sigmund Freud “só se interessava pelo objeto no
contexto de sua teoria das pulsões e dos estádios (no sentido evolucionista)” (ROUDINESCO; PLON, 1996,
p. 551).
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vida e pulsão de morte para, ao final, se compreender o significado dessas expressões na
questão ambiental.

47
2 A PULSÃO COMO FUNDAMENTO

Conforme demonstrado alhures, Freud foi um fiel defensor da psicanálise como
ciência e não mediu esforços para enquadrá-la dentro dos padrões científicos da sua época.
Ao longo de sua obra, o pai da psicanálise dá recorrentes sinais de uma busca
determinada pelo cientificismo moderno e pelas correntes filosóficas que o constituíram.
Segundo Zeferino (2015), Freud foi um Iluminista32 por excelência e suas convicções
científicas foram forjadas durante sua formação acadêmica e profissional, em função do
convívio com expoentes dessas correntes de pensamento.
Mezan (1982, p. 98) explica que “Freud é um iluminista; seu trabalho consiste em
trazer para a claridade da ciência os processos mais obscuros da alma, em dar-lhe nomes e em
descrever suas peculiaridades”. Contudo, há uma particularidade no pensamento freudiano
que o distancia do racionalismo, já que sua teoria dá lugar especial às emoções, ao instintual,
ao pensamento irracional como componente do psíquico.
Foi neste contexto, sob fortes influências do pensamento cientificista, que Freud
tentou estabelecer uma similaridade conceitual e metodológica da psicanálise com as ciências
naturais, que, na época, despontava como o grande campo a ser pesquisado e desvendado.
Como já tratado no primeiro capítulo, o momento histórico em que a psicanálise foi concebida
interferiu de maneira determinante nos rumos que ela tomou.
Quinodoz aponta que no texto “Projeto para uma Psicologia Científica” (1895),
Freud “parte de fatos de observação neurofisiológicos e psicológicos para tirar conclusões de
alcance geral” (QUINODOZ, 2007, p. 38), reforçando as convicções de que a psicanálise
tentou enveredar pelo campo das ciências da natureza, notadamente da biologia, com uma
inspiração pautada em uma racionalidade típica do Iluminismo 33. Esse mesmo autor continua

32

33

Aufklärung palavra alemã que pode ser traduzida para o português como iluminação, utilizada aqui por
Zeferino Rocha para explicar que Freud era um homem que sofreu fortes influências do pensamento
Iluminista vigente em sua época.
“Linha filosófica caracterizada pelo empenho em estender a razão como crítica e guia a todos os campos da
experiência humana. Por I. moderno entende-se comumente o período que vai dos últimos decênios do séc.
XVII aos últimos decênios do séc. XVIII: esse período muitas vezes é designado simplesmente I. ou século
de luzes. O I., por um lado adota a fé cartesiana na razão e por outro lado, acha que é bem mais limitado o
poder da razão. Assim, o I. é caracterizado, em primeiro lugar, pela extensão da crítica racional aos poderes
cognoscitivos, portanto pelo reconhecimento dos limites entre a validade efetiva desses poderes e suas
pretensões fictícias. Sob esse segundo aspecto, o I. mais que extensão é correção fundamental do
cartesianismo. De fato, para Descartes a crítica racional não tinha direitos fora do campo da ciência e da
metafísica. Os campos da política e da religião deveriam continuar sendo tabus, e no próprio campo da moral
Descartes acha que a razão não tenha a surgir outra coisa a não ser a reverencia às normas tradicionais”
(ABBAGNANO, 2000, p. 534-535).

48
a explicar que tal característica é uma peculiaridade que permeia toda a obra 34 de Freud,
especialmente nos “Artigos sobre Metapsicologia”, textos publicados no período de 1915 a
1917.
É neste contexto que Freud, buscando uma conformação da psicanálise às ciências
naturais, revela: “a evolução humana, até agora, não me parece necessitar de explicação
diferente daquela dos animais [...]” (FREUD, 2010, p. 209). Tais considerações presumem
como Freud fundamentou seu conceito de “pulsão”, cujas bases encontrou na biologia e na
teoria da evolução.35

2.1 O problema da tradução de pulsão como pressuposto para uma teoria biológica

Antes mesmo de dar continuidade às investigações sobre a origem e o significado da
palavra “pulsão” é preciso esclarecer uma questão fundamental ao melhor entendimento deste
termo, qual seja, a forma como ele foi traduzido.
A língua nativa de Freud é o alemão e foi por meio dela que ele escreveu sua obra.
Esta situação anuncia alguns possíveis problemas de entendimento semântico, quando
pensamos na tradução dos textos psicanalíticos para outros idiomas. Este foi o caso da
tradução da palavra “pulsão”, conceito central na teoria freudiana, para a língua portuguesa.
Quinodoz (2007, p. 154) explica que, “antes de ser traduzido por „instinto‟ o termo
„pulsão‟ é a tradução atual em língua francesa do termo alemão Trieb, termo que Starnchey
[sic] traduziu em inglês por „instinto‟ na Standard Edition”.
Segundo Garcia-Roza (2015) a tradução de Strachey contribuiu para o equívoco de
se reduzir o conceito de pulsão ao que é estritamente biológico, ao nos dizer que “a tradução
feita por James Strachey do termo alemão Trieb para o inglês Instinct, [...] abre espaço para
uma interpretação „instintiva‟ e, portanto, biologizante da teoria psicanalítica” (GARCIAROZA, 2015, p. 9). Para esse autor, as complicações geradas pela tradução do texto de Freud
para o português são ainda mais problemáticas e levaram a psicanálise a ser interpretada
equivocadamente com base em um forte viés biologicista, como explica ao comentar sobre a
tradução inglesa das obras:

34

35

“Após ter redigido o „Projeto‟, Freud renunciará definitivamente a fundar a psicanálise com base na
neurofisiologia, e, por ter tido a audácia de renunciar a isso, pôde instalar a psicanálise num campo próprio
[...]” (QUINODOZ, 2007, p. 38).
Ver no capítulo 1 a declaração de Freud sobre as influências da obra de Darwin em sua vida.
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O fato é que os textos freudianos foram muito mais difundidos na tradução inglesa
de Strachey do que no original do alemão, e Strachey exerceu plenamente o direito
de ser traduttore, traditore. Mas no final das contas, devemos aos
tradutores/traidores o acesso à teoria freudiana, quando não somos conhecedores da
língua alemã, assim como lhe devemos também, pela multiplicidade de sentidos que
toda tradução provoca, a matéria-prima desse grande debate que se trava em torno
dos conceitos elaborados por Freud. (GARCIA-ROZA, 2015 p. 10)

Para Jorge (2005) há uma singularidade no significado da palavra “pulsão”, que foi
ignorada no momento em que esta foi traduzida para o português como “instinto”. Numa
tentativa de explicar a escolha do tradutor pelo termo “instinto” e não “pulsão”, Lacan, citado
por Jorge (2005, p. 20), explica que “a leitura dos escritos analíticos e as traduções oficiais de
Freud (que jamais escreveu essa palavra) nos enchendo a boca de instinto, talvez tenha
interesse em obviar a uma retórica que obtura toda a eficácia do conceito”.
Jorge (2005) ressalta que foi Lacan quem apontou a importância de se diferenciar
conceitualmente pulsão e instinto, para o campo psicanalítico, no momento em que Freud
avançava com sua teoria sobre a sexualidade humana e esclarece que a palavra “pulsão”
deriva da palavra alemã Trieb cujo significado em português é impulsão.
Contudo, Tavares (2014) alerta para o fato de não ter sido Lacan o inventor da
palavra pulsão, pulsion, em sua língua, como alternativa para a tradução de Trieb, do alemão,
de Freud. Para esse autor, Lacan “talvez tenha sido simplesmente o grande responsável pela
difusão dessa opção como fundamental alternativa ao equívoco instinct” (TAVARES, 2014,
p. 85). Essas convicções se baseiam no fato dessa tradução já ter sido citada em dois
momentos anteriores à obra de Lacan: em um dicionário, quando Lacan ainda era criança e
depois em uma tradução antes deste ter, efetivamente, começado a expor sua teoria por meio
de seus Seminários (TAVARES, 2014).
Roudinesco e Plon (1998), afirmam que não foi por acaso que se escolheu a palavra
“pulsão” para designar a tradução do termo Trieb, do alemão. Para eles, o intuito de Freud era
justamente evitar que ela, “pulsão”, fosse confundida com “instinto”, cujo significado está
muito mais relacionado a uma tendência inata, que se desenvolve como nos animais
irracionais. Assim explicam os autores a opção de Freud pelo termo escolhido:
Essa opção correspondia à de Sigmund Freud, que, querendo marcar a
especificidade do psiquismo humano, preservou o termo Trieb, reservando Instinkt
para qualificar os comportamentos animais. Em alemão como em francês ou
português, os termos Trieb e pulsão remetem, por sua etimologia, à ideia de um
impulso, independentemente de sua orientação e seu objetivo.
Quanto a tradução inglesa, parece que foi a fidelidade à ideia freudiana de uma
articulação da psicanálise com a biologia que norteou a escolha que James Strachey
fez da palavra instinct, em lugar de drive. (ROUDINSECO; PLON, 1998, p. 628)
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Segundo Tavares, Freud tinha a preocupação em não delimitar uma origem única,
com um significado exato, para o que chamou de Trieb, uma vez que o seu conceito se insere
dentro de uma perspectiva de fronteira, não pertencente a nenhum dos polos em que corre o
risco de ser fixada, exclusivamente somático ou exclusivamente psíquico. Para o autor, este
termo transita em ambas as pontas e usa desta convicção para explicar as origens da
polissemia em que se ancora:
Em outras palavras, pode-se fazer uso do termo Trieb para contemplar tanto o
inatamente instintivo quanto o culturalmente adquirido, tanto às inequívocas
necessidades biológicas quanto as construídas demandas psíquicas; mas Freud trata,
com esse conceito limite ou fronteiriço, justamente de um corpo transformado pelo
psíquico, pela cultura, pelo simbólico. (TAVARES, 2014 p. 82)

Entende-se que Freud com este conceito confirma uma marca fundamental de sua
teoria: a inserção da cultura e da historicidade como componentes na determinação psíquica
do sujeito, que se constitui, não somente, mas, também, por sua dimensão biológica.

2.2 A construção do conceito de pulsão

Roudinesco e Plon afirmam que a palavra pulsão, como tradução de Trieb, já era
utilizada no século XIX pelos psiquiatras alemães da época, ao tratarem de questões relativas
à saúde mental, tendo como preocupação a questão da sexualidade. Para estes autores,
Nietzsche36 também já trazia em sua teoria algumas concepções que tomavam as pulsões e os
instintos sexuais como elementos constituintes do ser humano, que, de certa forma, antecipava
as concepções de Freud e os aproximava.
Asseveram que já no “Projeto para uma Psicologia Científica”, de 1895, em escritos
considerados pré-psicanalíticos, Freud apontava algumas concepções que mais tarde
culminaram com a definição de “pulsão”. Naquele momento, “desenvolveu a ideia de uma

36

“Friedrich Nietzsche nasceu em 15 de outubro de 1844, em Röcken, nas proximidades de Lutezen
(Alemanha). Estudou fisiologia clássica em Bonn e em Leipzig. Crítico impiedoso do passado e profeta
“inatual” do futuro, dessacralizador dos valores tradicionais e propugnador do homem que ainda está por vir.
Fascinado pela literatura de Shopenhauer, Nietzsche vê a vida como irracionalidade cruel e cega, destruição e
dor. E pensa que apenas a arte possa oferecer ao indivíduo força e capacidade para enfrentar a vida, fazendoo dizer sim à vida (REALE e ANTISERI, 2006. p. 3). Por outro lado, sabe-se que Friedrich Nietzsche
concebia o espírito humano como um sistema de pulsões suscetíveis de entrarem em colisão ou se fundirem
uma com as outras, e que também ele atribuía um papel essencial aos instintos sexuais, os quais distinguia
dos instintos de agressividade e de autodestruição. Freud nunca fez mistério desses antecedentes. Em sua
autobiografia de 1925, referiu-se a Nietzsche e confessou só o haver lido muito tardiamente, por medo de lhe
sofrer a influência” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 628).
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libido psíquica, forma de energia que ele situou na origem da atividade humana”
(ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 628).
Apesar de haver referência a esta situação no capítulo I ao introduzir o conceito de
libido, importante retornar aqui às palavras de Quinodoz, que confirma, oportunamente, as
afirmações acima desenvolvidas:
Ainda fortemente influenciado por sua formação de pesquisador, Freud toma como
ponto de partida os conhecimentos neurofisiológicos de sua época sobre neurônios e
os influxos nervosos com a intenção de construir um modelo integrado de
funcionamento psíquico fundamentado em dados mensuráveis. Assim, a concepção
que ele propõe no „Projeto‟ é construída essencialmente com base na noção de
quantidade de energia circulante entre as cadeias de neurônios, o que lhe permite
transpor em termos energéticos fatos de observação psicológica acumulados até
então. (QUINODOZ, 2007, p. 35)

De acordo com Quinodoz, Freud elabora uma teoria da pulsão, cuja dinâmica se
desenrola por caminhos de descarga de energia, estabelecendo um paralelo entre processos
fisiológicos e mentais, que constituirão a forma de funcionamento do aparelho psíquico. Neste
contexto se dá o reconhecimento de fenômenos definidos como processos primários,
secundários e princípio da constância. Sobre o processo primário, Quinodoz explica:
Assim, no nível fisiológico, ele coloca como princípio fundamental, a função dos
neurônios o „princípio da inércia‟: os neurônios tendem a liberar os excessos de
energia, que se tornam então „energia livre‟. Transpondo ao nível do aparelho
psíquico, o princípio de inércia evoca a noção de „processo primário‟, processo
psíquico caracterizado pelo escoamento livre e sem retenção da energia psíquica.
(QUINODOZ, 2007, p. 36)

Diz esse autor que, além do processo primário do aparelho psíquico, existe também o
processo secundário, cuja função é controlar as descargas de energia do organismo, inibindo
os “processos primários” e ligando as energias existentes nele. Esclarece que Freud anuncia a
existência de um mecanismo no organismo capaz de controlar as descargas de energia
oriundas dos processos primários, em direção ao estabelecimento de uma constância, que
seria o chamado “princípio da constância” (QUINODOZ, 2007, p. 36) inerente a todo
organismo vivo. Sobre a aplicação destes conceitos, exemplifica:
Por exemplo, na histeria, é o „processo secundário‟ que permite ao histérico conter
em seu psiquismo a carga emocional, graças à possibilidade encontrada de
rememorar e de verbalizar a lembrança traumática, o que evita que o acesso de
excitação se converta em uma conversão somática. (QUINODOZ, 2007, p. 36)
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Assim, compreende-se como Freud, inicialmente, desenvolve sua concepção sobre as
origens das pulsões, entendidas dentro de um processo de descargas de energia, internas e
somáticas, mediadas por mecanismos de controle por parte do organismo.
Ainda em suas fundamentações iniciais, o pai da psicanálise preconiza instâncias no
aparelho psíquico, cuja lógica de funcionamento se associa ao que denominou “a prova da
satisfação”. Para ele, essa expressão designa o processo desencadeado por uma tensão, que
parte de dentro do organismo, no intuito de satisfazer uma necessidade, como a vontade de
comer ou fazer sexo, por exemplo, e que “à medida que a necessidade aumenta, a tensão física
e psíquica aumenta também, criando a expectativa de uma descarga a fim de obter satisfação”
(QUINODOZ, 2007, p. 36).
Segundo esse autor, o processo de descarga de energia pretendido pela pulsão, de
ordem interna, funciona no sentido de uma busca pela satisfação e fuga do desprazer, destarte,
a pulsão elege um objeto externo para o qual o organismo direcionará toda sua expectativa de
satisfação, de forma a estabelecer uma equivalência de fenômenos internos e externos.
Foi a partir da busca de contentamento da necessidade interna do organismo, cujas
diretrizes foram brevemente introduzidas aqui,37 que Freud propõe sua primeira teoria das
pulsões.38
Uma peculiaridade ao desenvolver o conceito de pulsão foi o fato de que Freud o
considerava incerto, pautado em abstrações feitas a partir de suas observações clínicas.
No introito da obra As Pulsões e seus Destinos de 1915, Freud justifica a falta de
clareza e precisão que inicialmente incorreu quando buscava a definição do conceito de
pulsão. Para tanto, expressa o seu entendimento de ciência e sua preocupação em respeitar os
padrões científicos da época na construção da psicanálise:
Frequentemente ouvimos a exigência de que uma ciência deve ser construída sobre
conceitos fundamentais claros e precisos. Na realidade, nenhuma ciência nem
mesmo a mais exata, começa com tais definições. O verdadeiro início da atividade
científica consiste, antes, na descrição de fenômenos, que serão depois agrupados,
ordenados e correlacionados. Já na descrição, não se pode evitar a aplicação de
determinadas ideias abstratas ao material, ideias tomadas de algum lugar, por certo
não somente das novas experiências. (FREUD, 2014, p. 15)

37

38

Fundamentações extraídas do texto “Projeto para uma Psicologia Científica”, de 1895, presente na edição
Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, da editora IMAGO, 1996.
“Entretanto, este fundamento que inicialmente pode parecer excessivamente biológico foi abandonado por
Freud, que após o texto „Projeto para uma psicologia científica‟ se enveredou por outros campos. Após ter
redigido o „Projeto‟, Freud renunciará definitivamente a fundar a psicanálise com base na neurofisiologia, e,
por ter tido a audácia de renunciar a isso, pôde instalar a psicanálise num campo próprio, como ressaltou A.
Green (1992)” (QUINODOZ, 2007, p. 38).
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O conceito de pulsão tinha esta característica, a marca de uma aposta, respaldada em
suas experiências clínicas39, o que levou Freud a declarar que a teoria das pulsões era a sua
mitologia (GARCIA-ROZA, 2004). Referia-se à pulsão como “um conceito fundamental,
convencional a essa maneira e até agora bastante obscuro, mas do qual não podemos abrir
mão na Psicologia é o da pulsão” (FREUD, 2014, p. 17). Mesmo fundamentando-se em
concepções científicas mais solidificadas, como na biologia, o significado de pulsão ainda
carecia de esclarecimentos que o respaldasse cientificamente.

2.2.1 A pulsão

Segundo Roudinesco e Plon (1998) foi na obra Três Ensaios sobre a Teoria da
Sexualidade, publicada em 1905, que tinha como objetivo esclarecer como a sexualidade se
manifesta, que Freud utilizou pela primeira vez a expressão “pulsão”.
Conforme Quinodoz (2007, p. 72), esta “obra é dividida em três partes: a primeira é
dedicada às perversões sexuais, a segunda à sexualidade infantil e a terceira às metáforas da
puberdade”. Logo na primeira parte do texto, Freud explica o que vem a ser “pulsão”,
concebida a partir de suas investigações sobre a sexualidade:
O fato da existência de necessidades sexuais no homem e no animal expressa-se na
biologia pelo pressuposto de uma „pulsão sexual‟. Segue-se nisso a analogia com a
pulsão de nutrição: a fome. Falta à linguagem vulgar [no caso da pulsão sexual] uma
designação equivalente à palavra „fome‟; a ciência vale-se de libido. (FREUD, 1996,
p. 128)

Assim, a pulsão sexual seria diferente de instinto sexual, uma vez que ela não
designa a atividade sexual em si, “mas é um impulso do qual a libido constitui a energia”
(ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 629).
A concepção de Freud acerca da distinção entre instintos e pulsões é clara. Os
primeiros são vistos como inatos e imutáveis e estariam associados a uma energia peculiar aos
animais, já as pulsões têm como característica serem relativas e flexíveis conforme o meio em
que se inserem, bem como sua satisfação pode variar, sendo, portanto, imprevisíveis e
peculiares a uma energia tipicamente pertencente ao aparelho psíquico humano
(BETTELHEIM, 1983).

39

Esta situação é facilmente comprovada na distinção das pulsões de autoconservação e pulsões sexuais
realizadas, quando Freud revela que esta classificação é resultado de “desenvolvimento histórico da
Psicanálise” (FREUD, 2014, p. 29).
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Segundo Roudinesco e Plon (1998), Freud continua a definir as pulsões, mesmo que
de maneira genérica, em um adendo feito em 1910 à obra Três Ensaios sobre a Teoria da
Sexualidade, quando afirma:
Por pulsão podemos entender, a princípio, apenas o representante psíquico de uma
fonte endossomática de estimulação que flui continuamente, para diferenciá-lo do
„estímulo‟, que é produzido por excitações isoladas vindas de fora. Pulsão, portanto,
é um dos conceitos da delimitação entre o anímico e o físico. (FREUD, 1996, p.
159)40

Mais uma vez, encontra-se a refutação de que a psicanálise e seus conceitos
pertencem a um campo eminentemente biológico. Ao apresentar a definição de pulsão, Freud
a coloca em um lugar fronteiriço, considerando suas origens somáticas, mas reconhecendo
também a importância do que é externo para sua consecução.
Conforme Roudinesco e Plon, o que se estabelece nos Três Ensaios sobre a Teoria
da Sexualidade é a definição de um conceito de pulsão sexual que se diferencia de outros
tipos de pulsões41 “ligadas à satisfação de necessidades primárias” (ROUDINESCO; PLON,
1998, p. 629).
Em As Pulsões e seus Destinos, Freud faz uma distinção entre estímulo e pulsão,
definindo, do ponto de vista fisiológico que “a pulsão é um estímulo para o psiquismo”
(FREUD, 2014, p. 17), mas que seus conceitos não devem ser tomados como similares, uma
vez que existem muitos outros estímulos que não são pulsionais.
Para ele, a pulsão está presente o tempo todo, funcionando constantemente dentro do
organismo e não há como fugir dela. Esclarece que “uma denominação melhor para o
estímulo pulsional seria „necessidade‟ e para o que suspende essa necessidade, „satisfação‟”
(FREUD, 2014, p. 19). Considera, ainda, que não há maneiras de conquistar a pulsão, como
se conquista um estímulo, explicando que este, na ocorrência de uma excitação, surge
expresso em uma reação de fuga. A esta característica da pulsão de não poder ser conquistada,
como é o caso do estímulo, Freud denominou de “inexpugnabilidade pelas ações de fuga”
(FREUD, 2014, p. 21).
Roudinesco e Plon (1998) esclarecem que no texto “A concepção psicanalítica da
perturbação da visão” (1910), Freud definiu a tese de um dualismo pulsional, o primeiro, uma
40

41

A tradução apresentada por Roudinesco e Plon traz alguns esclarecimentos ao conceito de pulsão proposto
por Freud, sendo assim descrita: “Por pulsão, antes de mais nada, não podemos designar outra coisa senão a
representação psíquica de uma fonte endossomática de estimulações que fluem continuamente, em contraste
com a estimulação produzida por excitações esporádicas e externas. A pulsão, portanto, é um dos conceitos
de demarcação entre psíquico e o somático” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 629).
Momento este que será superado mais tarde com a proposição de um dualismo pulsional.
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vez que mais à frente teve que adequar sua teoria às descobertas sucessivas que eram
peculiares à sua pesquisa. Propunha neste momento a oposição entre pulsões sexuais e
pulsões de autoconservação (ou pulsões do eu), a primeira de origem libidinal e a segunda
protetora do eu contra os investimentos feitos pelas pulsões sexuais (ROUDINESCO; PLON,
1998, grifo nosso).
Em 1911, na obra Formulações sobre os Dois Princípios do Funcionamento
Psíquico, as pulsões sexuais e as pulsões de autoconservação foram divididas em dois grupos,
conforme sua dinâmica junto ao aparelho psíquico, sendo as primeiras pertencentes ao
princípio do prazer e as segundas fazendo parte do princípio da realidade (ROUDINESCO;
PLON, 1998), conceitos já apresentados neste trabalho.
Em As Pulsões e seus Destinos (1915), Freud retoma a questão das pulsões,
questionando quantas e quais tipos de pulsões existem, partindo do pressuposto do dualismo
pulsional entre “as pulsões do Eu, ou de autopreservação, e as pulsões sexuais” (FREUD,
2014, p. 29), divisão esta circunstancial e descoberta por meio de sua experiência clínica com
a psicanálise das neuroses.
Começando pela análise das pulsões sexuais, Freud (2014) revela que elas são
variadas, tendo como origem diversas fontes do organismo, bem como sua meta 42 é sempre
voltada para o prazer do órgão a que está associada, cujos destinos podem também ser os mais
diversos43.
Segundo Roudinesco e Plon (1998), a pulsão sexual se constitui como um conjunto
de pulsões parciais que percorrem o organismo desde a infância, determinando zonas
erógenas. Assim, explica que “a satisfação da necessidade de nutrição, obtida através de

42

43

Freud apresenta algumas terminologias ligadas à sua teoria sobre as pulsões, como pressão, meta objeto e
fonte: “Por pressão de uma pulsão entende-se seu fator motor, a soma de força ou a medida da exigência de
trabalho que ela representa. O caráter impelente é uma característica geral da pulsão, sua própria essência. A
meta de uma pulsão é sempre a satisfação, que pode ser alcançada pela suspensão do estado de estimulação
junto à fonte pulsional. O objeto de uma pulsão é aquele junto ao qual, ou através do qual, a pulsão pode
alcançar sua meta. É o que há de mais variável na pulsão, não estando originariamente a ela vinculado, sendo
apenas a ela atribuído por sua capacidade de tornar possível a satisfação. Não é necessariamente um objeto
material estranho ao sujeito podendo ser até mesmo uma parte do próprio corpo. Pode ser substituído
incontáveis vezes no decurso dos destinos vividos pela pulsão, sendo a tal deslocamento da pulsão atribuídos
os mais significativos papéis. Uma ligação especialmente estreita da pulsão com o objeto é salientada como
sua fixação. Ela se dá com frequência em períodos muito remotos do desenvolvimento pulsional e põe fim à
mobilidade da pulsão ao se opor intensamente à dissolução da ligação do ao objeto. Por fonte da pulsão
entende-se processo somático em um órgão ou parte do corpo, cujo estímulo é representado na vida anímica
pela pulsão. Não se sabe se esse processo é regularmente de natureza química ou se também pode
corresponder à liberação de outras forças, por exemplo, mecânicas. O estudo das fontes pulsionais já não
pertence à Psicologia; ainda que a origem de uma fonte somática seja o elemento mais decisivo para a pulsão,
só a conhecemos na vida anímica por causa de suas metas (FREUD, 2014, p. 25-27, grifo nosso).
Freud aponta que as pulsões podem tem diversos destinos, como: a reversão em seu contrário, o retorno em
direção à própria pessoa, o recalque e a sublimação.
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sugar, é uma fonte de prazer, e os lábios se transformam numa zona erógena, origem de uma
pulsão parcial” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 629).
Já Mednicoff diz que Freud preconizava fases no desenvolvimento psicossexual da
criança, associadas ao desenvolvimento libidinal, no qual a libido (pulsão sexual) se ligará a
regiões do corpo que se constituirão como zonas erógenas, determinando as fases oral, anal,
fálica e genital, sendo esta última estabelecida somente na adolescência. Durante este
percurso da pulsão pelo organismo, ainda ocorrerá três momentos determinantes nos rumos do
entendimento inicial de Freud sobre as pulsões. São eles: o estabelecimento do Complexo de
Édipo, o Narcisismo Primário e o Período de Latência (MEDNICOFF, 2008) 44.
A dualidade pulsional expressa pelas pulsões sexuais em contraposição às pulsões de
autoconservação marcou o primeiro momento da teoria das pulsões, sendo nessa ocasião
reconhecida como a “Primeira Teoria das Pulsões”. Assim, fala Mezan (1985, p. 87) que “a
primeira teoria das pulsões considerava fundamentais duas delas: a sexualidade e a tendência
à autopreservação”. Os dois tipos de pulsão foram designados por Freud como pertencentes a
duas instâncias diferentes do aparelho psíquico, sendo as pulsões sexuais pertencentes ao
princípio do prazer e as pulsões de autoconservação pertencentes ao princípio da realidade,
em que as primeiras estão ligadas aos “elementos reprimidos da psique e a segunda aos
elementos repressores” (MEZAN, 1985, p. 87).
Segundo Mezan, foi a descoberta do narcisismo e sua concepção de que haveria
pulsões sexuais relacionadas ao ego, antes local das pulsões de autoconservação, que colocou
em cheque a existência de um dualismo pulsional, consagrando a pulsão sexual como a única
existente. Para esse autor, foi pensando na resolução deste problema, que ameaçava as
concepções de Freud sobre a origem das atividades mentais e emocionais, a partir dos
conflitos45 psíquicos entre pulsões duais, que o pai da psicanálise propõe um novo dualismo, o
segundo, concebendo a pulsão de morte e a pulsão de vida e estabelecendo a segunda teoria
das pulsões.

44
45

Sobre esses conceitos ver MEDNICOFF, 2008.
“Freud vê igualmente na oposição entre pulsões de autoconservação e pulsões sexuais a origem do conflito
nas neuroses de transferência, como tinha mostrado antes: segundo ele, o conflito resulta do fato de que as
pulsões sexuais que podem ser satisfeitas em forma de fantasia e obedecer ao princípio do prazer se chocam
com o princípio de realidade representado pelas pulsões de autoconservação, que só podem ser satisfeitas
através de um objeto real” (QUINODOZ, 2007, p. 155).
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2.3 A pulsão de morte e a pulsão de vida

Mesmo depois de descobrir que as pulsões de autoconservação também tinham uma
origem libidinal, ou seja, sexual, o que sugeria a existência de apenas uma qualidade de
pulsão, Freud insistiu na ideia de sua dualidade (MEZAN, 1985).
Assim, em Além do Princípio do Prazer, sua obra publicada em 1920, Freud
resolveu este impasse estabelecendo uma nova teoria para as pulsões, que preconizava outra
dualidade sob uma nova ótica, conforme explica Quinodoz:
O papel central desempenhado pelas pulsões autodestrutivas nos pacientes
depressivos foi um dos fatores que conduziram Freud a rever sua primeira teoria das
pulsões fundada no princípio do prazer, tal como ele havia formulado em 1915: de
fato se a finalidade da pulsão é essencialmente busca de satisfação, como explicar
que um depressivo seja levado ao suicídio? Para responder a esse tipo de questão
Freud introduziu em 1920 uma nova teoria das pulsões, baseada no conflito
fundamental entre pulsão de vida e pulsão de morte, concepção que ele aplicará a
numerosas situações psicopatológicas, entre as quais a melancolia. (QUINODOZ,
2007, p. 169)

A construção da nova teoria das pulsões levou Freud a resgatar o que ele já havia
preconizado anteriormente sobre o funcionamento dos processos psíquicos. Segundo ele, estes
processos trabalham sob a égide do princípio do prazer e estão constantemente buscando uma
forma de diminuir as tensões no organismo, cuja elevação seria a responsável pelo desprazer
(FREUD, 2010).
Conclui afirmando que tais mecanismos estão sempre procurando evitar o desprazer
e buscando o prazer. Nesta oportunidade, aproveitou para anunciar que tal concepção,
determinada pela busca do prazer e fuga do desprazer, que nomeou de econômica, juntamente
com a topológica e dinâmica, seria uma boa caracterização para o que poderia ser denominado
uma metapsicologia46 (FREUD, 2011).
Freud baseou suas ideias de diminuição da excitação do aparelho psíquico como
geradora de prazer e afastamento do desprazer nas teorias desenvolvidas por Fechner 47, que
46

47

“Termo criado por Sigmund Freud, em 1896, para qualificar o conjunto de sua concepção teórica e distinguila da psicologia clássica. A abordagem metapsicológica consiste na elaboração de modelos teóricos que não
estão diretamente ligados a uma experiência prática ou a uma observação clínica; ela se define pela
consideração simultânea dos pontos de vista dinâmico, tópico e econômico” (ROUDINESCO; PLON, 1998,
p. 511).
“Gustav Theodor Fechner (1801-1887) médico e filósofo alemão. Fundador da psicofísica e da psicologia
experimental, Fechner era filho de pastor e foi um dos representantes tardios da tradição do romantismo
alemão. Depois de estudar medicina e biologia, Fechner tornou-se, em 1834, professor de física na
Universidade de Leipzig. Em 1873, teorizou o princípio de conservação (ou de estabilidade) da energia,
formulado em 1842 pelo físico Robert Meyer, e depois retomado e desenvolvido em 1845 por Hermann Von
Helmholtz. Foi desse princípio, completamente abandonado pela ciência moderna, que Freud tirou, em 1920,
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preconizam uma tendência à estabilidade deste aparelho. Assim, ao comparar a teoria deste
pesquisador com a sua, afirma:
É a mesma coisa, apenas em outra formulação, pois, se o trabalho do aparelho
psíquico se dirige para manter baixa a quantidade de excitação, tudo o que tem a
propriedade de aumentá-la será percebido como disfuncional, ou seja, como
desprazeroso. O princípio do prazer deriva do princípio da constância; na realidade o
princípio da constância foi deduzido dos fatos que nos impuseram a hipótese do
princípio do prazer. (FREUD, 2010, p. 164)

Ele percebeu, contudo, que nem todos os processos mentais são acompanhados de
prazer; Isso o levou a concluir que o que existe é “uma forte tendência ao princípio do prazer,
à qual se opõem determinadas forças ou constelações, de modo que o resultado final nem
sempre corresponde à tendência ao prazer” (FREUD, 2010, p. 165).
Para introduzir suas investigações sobre os processos mentais que não obedecem à
lógica do prazer e servem ao desprazer, atém-se a uma análise minuciosa dos fatores que
considera impeditivos ao prazer, apontando pelo menos três tipos diferentes de situações em
que isto pode acontecer.
A primeira maneira capaz de proporcionar uma situação desprazerosa é a
substituição do princípio do prazer pelo princípio da realidade 48, como forma de
funcionamento do aparelho psíquico, de modo que o princípio da realidade se liga a pulsões
de autoconservação do Eu, sendo capaz de adiar a satisfação imediata e aceitar
temporariamente o desprazer em nome da preservação do organismo.
Outra maneira de desprazer possível está associada às situações de “conflitos e cisões
dentro do aparelho psíquico” (FREUD, 2010, p. 166), oriundos dos processos de repressões,
muito comuns nos sintomas neuróticos.
Contudo, para Freud “a maior parte do desprazer que sentimos é desprazer de
percepção” (2010, p. 167), ocasionado pelas pulsões insatisfeitas e por situações de perigo
percebidas pelo aparelho psíquico.
Para compreender melhor as inferências feitas sobre o funcionamento do aparelho
psíquico, baseado na lógica do princípio do prazer, Freud empreendeu suas investigações
sobre os estímulos a que este aparelho está sujeito.

48

o princípio de prazer/desprazer, no início do seu livro Mais Além do Princípio de Prazer” (ROUDINESCO;
PLON, p. 227).
Princípio do prazer/princípio da realidade – Par de expressões introduzido por Sigmund Freud em 1911, a
fim de designar os dois princípios que regem o funcionamento psíquico. O primeiro tem por objetivo
proporcionar prazer e evitar o desprazer, sem entraves nem limites (como o lactante no seio da mãe, por
exemplo) e o segundo modifica o primeiro impondo-lhe as restrições necessárias à adaptação à realidade
externa.
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Em Além do Princípio do Prazer, há o debate sobre o papel dos estímulos que
incidem sobre o psiquismo. Para Freud, no “organismo vivo, a proteção contra estímulos é
tarefa quase mais importante do que a recepção de estímulos” (FREUD, 2010, p. 189).
Admite com isso a pressão que os estímulos externos e internos exercem sobre o organismo.
Para Quinodoz, existe no psiquismo uma espécie de barreira de proteção aos
estímulos, cuja função é preservá-lo de estimulações exageradas e, por isso, potencialmente
traumáticas. Sobre esta proteção explica:
A função de escudo protetor consiste, portanto, em proteger o psiquismo de energias
destrutivas externas e internas e em assegurar sua transformação. Mas o sistema
consciente recebe também estímulos vindos do interior, contra os quais não existe
um escudo protetor análogo àquele que funciona contra os estímulos exteriores.
Desse modo, os estímulos interiores não são amortecidos e, por isso engendram
diretamente a gama de sensações de prazer-desprazer. (QUINODOZ, 2007, p. 208)

Esse autor diz que é a partir do rompimento da barreira protetora que são gerados os
traumas, causadores de disfunções no organismo. Para tanto, este se cerca de estratégias com
o intuito de se preservar, como aquelas observadas nos fenômenos de repetição49 encontrados
nos sonhos, cuja função primordial é equilibrar os estímulos.
Afirma ainda: “a primeira tarefa do aparelho psíquico consiste em controlar e ligar
estímulos internos, tarefa que se manifesta através da compulsão a repetição” (QUINODOZ,
2007, p. 209). Foi a partir das observações a respeito da repetição presentes nos sonhos de
pacientes acometidos por neuroses traumáticas e nas brincadeiras de crianças 50, que Freud
(2010) chegou à conclusão da existência de um além do princípio do prazer, motivo pelo qual
já apontava que nem todos os processos psíquicos tendiam ao prazer.
Freud (2010) afirma que a compulsão à repetição, expressa nas relações terapêuticas
de transferência e que traz de volta episódios traumáticos, coloca em dúvida a hegemonia do
princípio do prazer como paradigma do funcionamento psíquico, entendimento até então
defendido por ele.

49

50

“Ainda que só tenha desenvolvido todas as suas implicações teóricas em 1920, em Mais-além do princípio do
prazer, Sigmund Freud relacionou desde muito cedo as idéias de compulsão (Zawang) e repetição
(Wiederholung) para dar conta de um processo inconsciente e, como tal, impossível de dominar, que obriga o
sujeito a reproduzir seqüências (atos, idéias, pensamentos, ou sonhos) que em sua origem, foram geradoras
de sofrimento, e que conservam esse caráter doloroso. A compulsão a repetição provém do campo pulsional,
do qual possui o caráter de uma insistência conservadora” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 656).
FREUD, Sigmund. História de uma Neurose Infantil: (“o homem dos lobos”): além do princípio do prazer
e outros textos (1917-1929). Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia da Letras, 2010.
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A compulsão à repetição, de acordo com Quinodoz, foi um fenômeno percebido por
Freud nos processos terapêuticos de transferência51 e que em nada se ligava às vivências de
prazer, pelo contrário, eram manifestações desprazerosas do passado revividas nas relações
terapêuticas de transferência, como explica:
Qual a relação que existe neste caso entre a compulsão à repetição e o princípio do
prazer? Observando este tipo de relação constata-se que as experiências do passado
trazidas de volta pela compulsão à repetição não comportam nenhuma possibilidade
de prazer, nem na psicanálise nem na vida cotidiana. (QUINODOZ, 2007, p. 208)

Freud alerta para o fato de que o desprazer repetido na compulsão à repetição,
presente nos processos transferenciais psicanalíticos, não fogem à lógica do princípio do
prazer, uma vez que, ao buscar a satisfação, se inserem no processo de descarga e diminuição
de energia das pulsões e afirma que “é um desprazer que já consideramos que não contraria o
princípio do prazer, é desprazer para um sistema e, ao mesmo tempo, satisfação para outro”
(FREUD, 2010, p. 179). Adverte que a compulsão à repetição está presente também em
pessoas que não são acometidas por neurose, já que considerava, a princípio, a manifestação
deste sintoma somente na transferência de perfis patológicos (FREUD, 2010).
Contudo, a observação mais contundente feita por Freud nos casos analisados e que
caminha em direção das nossas investigações sobre a pulsão de morte é que essas pessoas
parecem viver um “eterno retorno do mesmo” (FREUD, 2010, p. 82). Conforme Quinodoz “a
análise demonstra que se trata na verdade de um comportamento ativo do interessado, porém
inconsciente” (QUINODOZ, 2007, p. 208).
Assim, Freud conclui a partir de suas experiências de atendimento a neuróticos, das
observações das brincadeiras infantis e dos eventos que se repetem sucessivamente na história
dos não neuróticos, que “na vida psíquica há realmente uma compulsão à repetição” (FREUD,
2010, p. 183). Para ele, a compulsão à repetição é uma maneira da pulsão se satisfazer,
chancelada pelo princípio do prazer e que ela, “quer nos parecer mais primordial, mais
elementar, mais instintual do que o princípio do prazer, por ela posto de lado” (FREUD, 2010,
p. 184).
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“Termo progressivamente introduzido por Sigmund Freud e Sandor Ferenczi (entre 1900 e 1909) para
designar um processo constitutivo do tratamento psicanalítico mediante o qual os desejos inconscientes do
analisando concernentes a objetos externos passam a se repetir, no âmbito da relação analítica, na pessoa do
analista, colocado na posição desses diversos objetos. Historicamente, a noção de transferência assumiu toda
a sua significação como o abandono da hipnose, da sugestão e da catarse pela psicanálise” (ROUDINESCO;
PLON, 1998, p. 767).
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Segundo Freud, a característica do retorno seria uma perspectiva fundamental das
pulsões, expressa pela compulsão à repetição, como explica em Além do Princípio do Prazer
ao falar desta sua particularidade:
Um instinto[52] seria um impulso, presente em todo organismo vivo, tendente à
restauração de um estado anterior, que esse ser vivo teve de abandonar por
influência de perturbadoras forças externas, uma espécie de elasticidade orgânica ou,
se quiserem, a expressão da inércia da vida orgânica. (FREUD, 2010, p. 202)

Para Quinodoz, as pulsões têm como “objetivo restabelecer o estado inicial, isto é, o
estado inorgânico anterior à vida” (2007, p. 209), em coerência com a concepção do princípio
do prazer, que preconiza a busca pela menor excitação possível do organismo, ou seja, uma
situação de inércia.
Freud afirma que todas as pulsões objetivam o retorno e buscam sempre um
momento anterior, para daí concluir que coube aos fatores externos da realidade a evolução
dos organismos, como explica:
Portanto, se todos os instintos orgânicos são conservadores, historicamente
adquiridos e orientados para a regressão, o restabelecimento de algo anterior, temos
de pôr os êxitos do desenvolvimento orgânico na conta das influências externas,
perturbadoras e desviantes. O ser vivo elementar não poderia mudar desde o seu
início; permanecendo iguais as condições, ele repetiria sempre o mesmo curso de
vida. (FREUD, 2010, p. 203-204)

É o fenômeno da repetição o representante desta tendência irresistível do organismo
de retorno às suas origens inorgânicas e todos os avanços a ele atribuídos ao longo dos
tempos, nada mais são que uma adaptação a uma realidade temporária, que adia o objetivo
último, que é essa volta do organismo às suas origens (FREUD, 2010).
Assim, o autor ressalta a natureza conservadora das pulsões, cuja finalidade é a
mesma de toda vida, a busca de “um velho estado inicial, que o vivente abandonou certa vez e
ao qual ele se esforça por voltar, através de todos os rodeios de seu desenvolvimento”
(FREUD, 2010, p. 204).
Freud encontra na finitude, condição inevitável de todo ser vivo, a explicação
principal para afirmar que o alvo principal da vida é a morte e que:
[...] se é lícito aceitarmos, como experiência que não tem exceção, que todo ser vivo
morre por razões internas, retorna ao estado inorgânico, então só podemos dizer que
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Nesta citação de Freud a palavra instinto deve ser traduzida por pulsão como já foi tratado neste trabalho, ao
abordar os problemas das traduções do termo alemão Trieb.
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o objetivo da vida é a morte, e, retrospectivamente, que o inanimado existia antes
que o vivente. (FREUD, 2010, p. 204)

Com essas convicções, Freud explica o surgimento da vida a partir do objeto
inanimado, que em um determinado momento foi excitado de tal maneira que se impeliu ao
avanço, mas foi logo interrompido por aquilo que seria a primeira pulsão que fazia valer
imediatamente a volta ao estado inicial e que o remetia à condição de um estado inorgânico.
Estavam dadas aí as bases para o conceito de pulsão de morte.
Segundo Roudinesco e Plon, a compulsão à repetição foi a pista seguida por Freud
para chegar à conclusão da existência de uma pulsão de morte, conforme explicam:
Todavia foi a partir da compulsão à repetição que Freud pensou em teorizar aquilo a
que chamou pulsão de morte. De origem inconsciente e, portanto, difícil de
controlar, essa compulsão leva o sujeito a se colocar, repetitivamente, em situações
dolorosas, réplicas de experiências antigas. (ROUDINESCO; PLON, 2010, p. 631,
grifo nosso).

Mezan (1985) faz uma síntese do surgimento do conceito de pulsão de morte,
determinado suas origens e expressões, bem como anunciando um outro tipo de pulsão que a
contrabalancearia. Segundo Roudinesco e Plon, foi dessa forma que Freud restabeleceu o
dualismo pulsional, presente em sua teoria que foi perdido no momento do “desenvolvimento
do conceito de narcisismo” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 630). Explica Mezan:
O conceito de pulsão de morte resulta de uma série de considerações relativas à
repetição, culminando com a tese de que, se a finalidade de vida é a morte e se a
morte é um retorno ao inorgânico, seria lícito postular no interior do ser vivo uma
tendência instintiva para autodestruição, a qual sempre em luta com as pulsões de
vida, acabaria por triunfar delas e conduzi-lo à morte. (MEZAN, 1985, p. 88, grifo
nosso)

Freud busca, a partir da conclusão da existência de uma pulsão de morte, a
certeza de alguma força que pudesse justificar a perpetuação da vida e se opor a ela. Preconiza
a ideia de um outro impulso que teria encontrado barreiras progressivas e mais expressivas em
seu percurso rumo à satisfação, qual seja, o estado de inércia.
Para tanto, explica que “influências externas mudaram de forma tal que obrigaram a
substância ainda sobrevivente a desviar-se cada vez mais do curso de vida original e fazer
rodeios cada vez mais complicados até alcançar a meta da morte” (FREUD, 2010, p. 205), o
que lhe garantia uma sobrevida maior.
Para Freud “era fácil morrer para a matéria então vivente” (2010, p. 2005) e os
processos externos eram os responsáveis por criar condições para a manutenção da vida.
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A constatação de que a vida encontrava condições favoráveis à sua perpetuação
levaram-no a crer que as pulsões de autoconservação (pulsões de eu) seriam secundárias,
apenas pulsões parciais, cuja finalidade seria a de assegurar que a morte seja sempre uma
condição determinada pelo próprio organismo. Esclarece que isso explica porque os
organismos tentam evitar o mais acintosamente possível situações que possam abreviar sua
existência, justamente porque são situações que não são por eles reivindicadas.
Assim, pulsões que garantem o retorno ao inorgânico pretendem partir sempre do
interior do organismo, ou seja, é ele quem dita as regras do jogo. O organismo, segundo
Freud, “pretende morrer apenas do seu modo” (2010, p. 206).
Em seguida, reflete que vários organismos têm como peculiaridade não adiar o
caminho em direção à morte e, por isso, têm vida efêmera. A estes se contrapõem outros tipos
de organismos, que parecem, de alguma maneira, tentar perpetuar a vida, a exemplo das
células germinativas. Sobre elas escreve:
As células germinativas provavelmente conservam a estrutura original da substância
viva e após um certo tempo se destacam do organismo inteiro, com todas as suas
disposições instintuais herdadas e recentemente adquiridas [...]. Em condições
favoráveis começam a desenvolver-se, isto é, a repetir o jogo a que devem sua
gênese, e afinal uma parte de sua substância prossegue o desenvolvimento até o fim,
enquanto outra parte retorna ao início do desenvolvimento, como novo resíduo
germinal. (FREUD, 2010, p. 207)

De acordo com essa visão, as células germinativas estariam empenhadas na busca de
uma pretensa imortalidade, desenvolvendo estratégias contrárias aos desígnios da morte
presentes em todos os organismos vivos. No entanto, levanta a dúvida sobre o sucesso da
empreitada imposta pelas células germinativas, ao afirmar que a tentativa de se perpetuar
“talvez signifique apenas um alongamento do caminho para a morte” (FREUD, 2010, p. 207).
Freud, neste momento, deixa claro como os processos mortíferos tendem a
prevalecer sobre o organismo, inclusive sobre aqueles que buscam garantir a vida. Sobre estes
últimos explica53:
Eles são conservadores no mesmo sentido que os outros, ao trazerem de volta
estados anteriores da substância viva, mas o são em medida maior, ao se revelarem
peculiarmente resistentes aos influxos externos, e também num outro sentido ainda,
pois conservam a vida mesma por períodos mais longos. Eles são propriamente os
instintos de vida; pelo fato de agirem contra a intenção dos outros instintos – que,
devido à sua função, conduz à morte. (FREUD, 2010, p. 207, grifo nosso)

53

A citação tem como referência léxica a palavra instinto, cuja tradução foi posteriormente substituída por
pulsão, como já apontado neste trabalho.
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A concepção de pulsões de morte e de vida serviu para reconfigurar, como já dito, o
novo dualismo pulsional, colocado em xeque na descoberta do narcisismo, em 1914, quando
se verificou que as pulsões de autoconservação também se mostravam investidas de libido
(pulsão sexual) e que, na oportunidade, deram origem à “redistribuição das pulsões sexuais,
por um lado colocadas no eu (ou libido do eu) – e, por outro, nos objetos externos, donde a
denominação libido objetal” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 630).
Segundo Roudinesco e Plon (1998, p. 631) “em 1920, com a publicação de „Maisalém do Princípio do Prazer‟[54], Freud instaurou um novo dualismo pulsional, opondo pulsões
de vida às pulsões de morte” e mantendo a característica dual de sua teoria psicanalítica.
Freud explica que as forças pulsionais duais que regem o organismo vivem em
hesitações de idas e vindas, uma buscando ir para frente e logo atingir sua meta e outra
fazendo o organismo retornar, prorrogando sua vida.
Com a concepção das pulsões de vida e de morte, Freud (2010) contrapõe a ideia da
existência de um único impulso interior capaz de levar o homem ao desenvolvimento e ao
avanço, defendendo que este só é possível devido à relação de tensão entre as duas pulsões.
A explicação freudiana para o dualismo pulsional teve respaldo na biologia, ciência
que Freud utiliza como referência para a construção de suas fundamentações psicanalíticas e
que confirma a existência de processos análogos à pulsão de morte e de vida, também em suas
experiências (FREUD, 2010).
Quinodoz esclarece que Freud “descobre alguns trabalhos científicos que postulam a
existência de dois tipos de processos opostos nos organismos vivos” (2007, p. 210),
destrutivos e construtivos, bem como encontra na filosofia de Schopenhauer evidências
teóricas que caminham na mesma direção de suas descobertas. Veja-se:
E há outra coisa que não podemos ignorar: que inadvertidamente adentramos o porto
da filosofia de Schopenhauer, para quem a morte é o „autêntico resultado‟ e,
portanto, o objetivo da vida, enquanto o instinto sexual é a encarnação de vontade de
vida. (FREUD, 2010, p. 220)

Freud utiliza como exemplo, tirado da biologia, os agregados de células presentes
nos seres pluricelulares e a fusão das células germinativas para explicar a perpetuação da vida
e traspõe para sua teoria da libido este fenômeno. Para ele “a libido de nossos instintos
sexuais coincidiria com o Eros dos filósofos e poetas, que mantém unido tudo o que vive”
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O título da obra utilizada em nossa leitura foi Além do Princípio do Prazer da editora Companhia das Letras,
2010, com tradução de Paulo César de Souza. A tradução do livro de Roudinesco e Plon, utilizada nesta
citação foi de Vera Ribeiro e Lucy Magalhães, o que justifica os títulos diferentes para a mesma obra.
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(FREUD, 2010, p. 221, grifo nosso). Assim, Freud reafirma a teoria dualista das pulsões,
agora polarizada nas concepções de vida e de morte.
Ainda sobre a pulsão de morte, Mezan (1985) relembra que ela é definida a partir da
observação dos fenômenos de repetição, cuja análise das origens leva à conclusão de que a
vida tem como objetivo a morte, entendida como um retorno ao estado inorgânico.
Contudo, para Freud, não é fácil perceber como a pulsão de morte se manifesta, uma
vez que flui silenciosa no interior do organismo, conforme explica:
Mas não era fácil mostrar a atividade desse suposto instinto de morte. As
manifestações de Eros eram suficientes visíveis e ruidosas; era de supor que o
instinto de morte trabalhasse silenciosamente no interior do ser vivo, para a
dissolução deste, mas isso não constituía prova, é claro. (FREUD, 2010, p. 86)

Dessa maneira, Freud (2010) busca na origem da relação entre sadismo55 e
masoquismo56 explicações para entender como tais fenômenos se manifestam na realidade,
como será visto a seguir.
2.3.1 A pulsão de morte e seus representantes: sadismo, masoquismo e agressividade

Ao discorrer em As pulsões e seus destinos, escrita em 1915, sobre os caminhos que
a pulsão pode percorrer em direção à sua finalidade, Freud declara que investigará somente o
destino das pulsões sexuais, por serem essas, para ele, as mais conhecidas. Para tanto, diz que
“a observação nos ensina serem os seguintes os destinos das pulsões: a reversão em seu
contrário; o retorno em direção à própria pessoa; ao recalque e à sublimação [57]” (FREUD,
55

56

57

“Termo criado Richard von Krafft-Ebing em 1886 e forjado a partir do nome do escritor francês Donatein
Alphonse François, marquês de Sade (1740-1814), para designar uma perversão sexual – pancadas,
flagelações, humilhações físicas e morais – baseada num modo de satisfação ligado ao sofrimento infligido
ao outro. Esse termo proveio essencialmente ao vocabulário da sexologia, mas foi retomado por Sigmund
Freud e seus herdeiros no quadro mais geral de uma teoria da perversão e da pulsão estendida a outros atos
além das perversões sexuais. Nesse sentido foi acoplado ao termo masoquismo, que posteriormente se impôs
em toda a terminologia psicanalítica” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 681).
“Termo criado Richard von Krafft-Ebing em 1886, e cunhado a partir do nome do escritor austríaco Leopold
von Sacher-Masoch (1835-18895), para designar um perversão sexual – fustigação, flagelação, humilhação
física e moral – em que a satisfação provém do sofrimento vivido e expresso pelo sujeito em estado de
humilhação. Esse termo pertence essencialmente ao vocabulário da sexologia, mas foi retomado por Sigmund
Freud e seus herdeiros no contexto mais genérico de uma teoria da perversão estendida a outros atos, além
das perversões sexuais. Nesse sentido foi acoplado ao termo sadismo para dar origem a um novo vocábulo
sadomasoquismo, que então se impôs na terminologia psicanalítica” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 501).
“Termo derivado das belas-artes (sublime), da química (sublimar) e da psicologia (subliminar),para designar
ora uma elevação do senso estético, ora uma passagem do estado sólido para o estado gasoso, ora, ainda, um
mais-além da consciência. Sigmund Freud conceituou o termo em 1905 para dar conta de um tipo particular
de atividade humana (criação literária, artística, intelectual) que não tem nenhuma relação aparente com a
sexualidade, mas que extrai sua força da pulsão sexual, na medida em que esta se desloca para um alvo não
sexual, investindo objetos socialmente valorizados” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 734).
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2014, p. 35). No texto citado, Freud se concentra nos dois primeiros destinos, com destaque
para o desdobramento deles no par sadismo-masoquismo.
Segundo Roudinesco e Plon (1998), Freud na obra As pulsões e seus Destinos coloca
o sadismo como precursor do masoquismo, definindo o primeiro como uma espécie de
agressividade voltada para o outro tomado como objeto58, sendo que esse objeto pode ser a
própria pessoa, o que determinaria o masoquismo.
A priori, “o sádico é sempre e ao mesmo tempo um masoquista, ainda que o aspecto
ativo ou passivo da perversão possa ter-se desenvolvido nele com maior intensidade e
represente sua atividade sexual predominante” (FREUD, 1996, p. 151). Estas seriam, grosso
modo, as concepções sobre o sadismo e o masoquismo inicialmente presentes na psicanálise,
já trabalhadas por Freud nos Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, de 1905.
Segundo Mezan (1985), o masoquismo seria uma expressão psíquica desta tendência
à autodestruição que teria, também, externalidades, ou seja, projeções das pulsões
autodestrutivas no mundo exterior, representadas pela agressividade, pelo ódio, logo, pelo
sadismo. Na obra Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, Freud escreve sobre esta
estrutura:
A inclinação a infligir dor ao objeto sexual, bem como sua contra-partida, que são as
mais frequentes e significativas de todas as perversões, foram denominadas por
Krafft-Ebing, em formas ativa e passiva, de „sadismo‟ e masoquismo (passivo) [...].
Assim o sadismo corresponderia a um componente agressivo automatizado e
exagerado da pulsão sexual. (FREUD, 1996, p. 149)

Segundo Roudinesco e Plon, Freud elabora uma tese sobre a origem do sadismo e do
masoquismo que os entrelaça às pulsões de vida e de morte, atribuindo a elas uma origem
comum na história do desenvolvimento psíquico, momento em que se encontravam
amplamente combinadas.
Contudo, Freud procurou, após algumas obras fundamentais à sua teoria,
notadamente aquelas que retomam o tema das pulsões, dar uma resposta mais precisa e
consistente às questões do masoquismo, como elucidado abaixo:
Em 1924, por força da reformulação efetuada através de três livros essenciais, Mais
Além do Princípio do Prazer, Psicologia das Massas e Análise do Eu e O Eu e o
Isso, Freud voltou à questão do masoquismo, a fim de propor para ele uma teoria
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definitiva. Postulou então a existência de um masoquismo primário, originário e
erógeno em referência a pulsão de morte, constituído pela parte da pulsão de morte
que a libido não pode colocar a serviço da pulsão de destruição nem da pulsão
sexual, resultando no sadismo propriamente dito. Esse componente não utilizado da
pulsão de morte torna-se, assim, um componente da libido, que não tem outro objeto
senão o ser íntimo do indivíduo. (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 682)

Já no texto “Novas Conferências Introdutórias sobre a Psicanálise”, de 1933, Freud
afirma que a pulsão de morte está presente em todos os processos da vida e que “ela se
confronta permanentemente com Eros, as pulsões de vida, reunião das pulsões sexuais e das
pulsões de outrora agregadas sob o rótulo de pulsões do eu”, conforme Roudinesco e Plon
(1998, p. 631). Assim, as pulsões de morte e de vida funcionam conjuntamente, uma opondose à outra, sendo este conflito responsável pela dinâmica da existência, ou seja, “os
fenômenos da vida se esclareceriam pela atuação conjunta ou antagônica dos dois” (FREUD,
2010, p. 86), pulsões de vida e de morte.
É em O Mal-estar na Civilização, uma de suas obras mais emblemáticas, publicada
em 1930, que ele aborda de maneira analítica as consequências das pulsões de morte e de vida
para o ser humano. Para Freud (2010, p. 86), “uma parte do instinto [59] se volta contra o
mundo externo e depois vem à luz como instinto de agressão e destruição”. Estas expressões,
“agressividade” e “destruição” seriam, portanto, as formas mais evidentes da expressão da
pulsão de morte.
Segundo Roudinesco e Plon (1998), Freud ressalta que deve ser levado em
consideração que a destruição e a agressão são derivadas da pulsão de morte e que o
masoquismo, as resistências na terapia e a culpa são expressões dela na vida psíquica do ser
humano.
Freud tinha como convicção que as pulsões de vida e de morte não funcionam
separadas uma da outra, estando muitas vezes a primeira a serviço da segunda. Assim, a
agressões e a destruições voltadas para o mundo exterior seriam, por exemplo, uma opção da
pulsão de morte em se manifestar em detrimento de se voltar, de maneira mortífera, para o
próprio Eu. Sobre a pulsão de morte, aqui ainda traduzida como instinto, explica:
Assim o próprio instinto [60] seria obrigado ao serviço de Eros, na medida em que o
vivente destruiria outras coisas, animadas e inanimadas, em vez de si próprio.
Inversamente, a limitação dessa agressão voltada para fora teria de aumentar a
autodestruição, aliás sempre existente. Ao mesmo tempo, a partir desse exemplo
podemos suspeitar que as duas espécies de instintos raramente – talvez nunca –
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surgem isoladas uma da outra, mas se fundem em proporções diferentes e muito
variadas, tornando-se irreconhecíveis para nosso julgamento. (FREUD, 2010, p. 86)

Diz Garcia-Roza que mais à frente, em O Mal-estar na Civilização, Freud reconhece
a autonomia da pulsão de morte enquanto manifestação de “uma destrutividade autônoma,
não derivada da sexualidade ou não ligada a ela” (GARCIA- ROZA, 2014, p. 132), o que a
conduziu a assumir um status de uma pulsão de destruição. Freud parece reconhecer que
surgia aí algo novo, diferente das formas apresentadas anteriormente, quando a pulsão de
morte aparecia pincelada pela libido, em sua forma sádica e masoquista. A novidade era que
passava a considerar a pulsão de morte como “um instinto de agressão especial, autônomo”
(FREUD, 2010, p. 83).
Ao constatar que não é mais possível negar a existência de uma pulsão independente
das forças de Eros e eminentemente voltada para a destruição, pronuncia em um tom de quase
desabafo que, “já não entendo que pudéssemos ignorar a onipresença da agressividade e da
destrutividade não erótica, deixando de lhe conceder o devido lugar na interpretação da vida”
(FREUD, 2010, p. 87).
A respeito dessa nova inferência sobre as pulsões, notadamente no que diz respeito à
independência da pulsão de morte da pulsão de vida (sexual), Freud dá pistas sobre qual o seu
objetivo:
Mas também ali onde surge sem propósito sexual ainda na mais cega fúria
destruidora, é impossível não reconhecer que sua satisfação está ligada a um prazer
narcísico extraordinariamente elevado, pois mostra ao Eu a realização de seus
antigos desejos de onipotência. Domado e moderado, como que inibido em sua
meta, o instinto de destruição deve, dirigido para os objetos, proporcionar ao eu a
satisfação das suas necessidades vitais e o domínio sobre a natureza. (FREUD, 2010,
p. 89-90)

A aceitação da existência de uma pulsão de destruição encontrou muita resistência na
sociedade, entre os estudiosos da psicanálise e até mesmo senões do próprio Freud, fato
atribuído à dificuldade de se admitir “uma tendência inata do ser humano para o „mal‟, para a
agressão, a destruição, para a crueldade [...]” (FREUD, 2010, p. 88). Reconhece o problema
do ser humano em aceitar a existência de uma pulsão que, de certa forma, desnuda o mito da
bondade humana e ironicamente pronuncia:
As crianças não gostam de ouvir, quando se fala da tendência inata do ser humano
para ao „mal‟, para a agressão, a destruição, para a crueldade, portanto. Deus as
criou à imagem de sua própria perfeição; ninguém quer ser lembrado o quanto é
difícil conciliar a irrefutável existência do mal. (FREUD, 2010, p. 88)
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Segundo Freud (2010), a moral ocidental, baseada em fundamentos religiosos de
perfeição divina, na qual o ser humano se encontra projetado, seria a responsável pela
resistência em aceitar a concepção de uma pulsão de destruição. Seria uma heresia admitir que
um mal dessa magnitude fosse criado por Deus.
Para Freud, há uma resistência generalizada em admitir que o ser humano é violento
e destruidor e o que vigora é uma tentativa de se defender a ideia de uma bondade absoluta,
inerente à espécie humana. Este fato é largamente contestado pelo criador da psicanálise, que
de maneira clara expõe:
O quê de realidade por trás disso, que as pessoas gostam de negar, é que o ser
humano não é uma criatura branda, ávida de amor, que no máximo pode se defender,
quando atacado, mas sim que ele deve incluir, entre seus dotes instintuais, também
um forte quinhão de agressividade. Em consequência disso, para ele o próximo não
constitui apenas um possível colaborador e objeto sexual, mas também uma tentação
para satisfazer a tendência à agressão, para explorar o trabalho sem recompensá-lo,
para dele se utilizar sexualmente contra a sua vontade, para usurpar seu patrimônio,
para humilhá-lo, para infligir lhe dor, para torturá-lo e matá-lo. Homo homini lupus
[o homem é o lobo do homem]. (FREUD, 2010, p. 76-77)

Assim, a tendência à autodestruição se projeta na forma de agressividade e de
destruição voltada para o outro. Afirma Mednicoff que a pulsão de vida e a pulsão de morte
podem agir juntas ou se contraporem, sendo que a primeira trabalha na tentativa de neutralizar
a segunda. Destarte, a pulsão de morte atua silenciosamente no interior do organismo e se
manifesta na agressividade dirigida para o exterior, em situações em que não é mais possível
controlar sua manifestação, em função do elevado nível tensional instalado, assim, “a
agressividade é a autodestruição (pulsão de morte) que se desloca para fora substituindo-o por
outro objeto” (MEDNICOFF, 2008, p.73).
Para Freud (2010, p. 90) “o pendor à agressão é uma disposição de instinto original e
autônomo do ser humano” e esta hostilidade seria uma tendência comum, característica
inerente à estrutura psíquica dos indivíduos, que encontraria na civilização um entrave para
sua realização.

2.3.2 A pulsão de vida e seus representantes: a civilização, a cultura e o Direito

Segundo Freud, caberia à civilização frear esta tendência à agressividade presente no
ser humano. Assim, a civilização, por meio da cultura, teria a incumbência fundamental de
proteger a sociedade da desagregação e da violência. Sobre a cultura e sua função em relação
às pulsões, explica:

70

A cultura é um processo especial que se desenrola na humanidade, e nós
continuamos sob o influxo dessa ideia. Acrescentamos que é um processo a serviço
de Eros, que pretende juntar indivíduos isolados, famílias, depois etnias, povos e
nações numa grande unidade, a da humanidade. Por que isso teria de ocorrer não
sabemos; é simplesmente a obra de Eros. Essas multidões humanas devem ser
ligadas libidinalmente entre si; a necessidade apenas, as vantagens do trabalho em
comum não as manterão juntas. (FREUD, 2010, p. 90)

A cultura encontraria grandes dificuldades em manter a civilização unida e livre das
finalidades destrutivas da pulsão de morte, expressas na violência, já que o “programa da
cultura se opõe ao instinto natural de agressão dos seres humanos, a hostilidade de um contra
todos e de todos contra um” (FREUD, 2010, p. 90). Assim, esses anseios se dariam à custa de
grande esforço da sociedade que trocaria a satisfação de suas pulsões sexuais, por exemplo,
em nome de seus propósitos de agregação e unidade. Tais esforços caminham na direção de se
propor estratégias para fomentar entre as pessoas um sentimento que as una, como ilustra
Freud ao dizer dos métodos utilizados para tais fins:
Daí, portanto, o uso de métodos que devem instigar as pessoas a estabelecer
identificações e relações amorosas inibidas em sua meta, daí as restrições à vida
sexual e também o mandamento ideal de amar o próximo como a si mesmo, que
verdadeiramente se justifica pelo fato de nada ser mais contrário à natureza humana
original. (FREUD, 2010, p. 78)

Todo esse sacrifício seria o preço a ser pago para impedir a crueldade inerente ao ser
humano, que parece não poupar o semelhante de seus impulsos agressivos primitivos, quando
estes não encontram limites. Segundo Freud, “esse instinto[61] de agressão é o derivado e
representante maior do instinto[62] de morte, que encontramos ao lado de Eros e que partilha
com ele o domínio do mundo” (FREUD, 2010, p. 90).
A evolução da cultura seria oriunda do embate entre a pulsão de vida (Eros) e a
pulsão de morte, também chamada de pulsão de destruição. Para Freud (2010, p. 91) “essa
luta é o conteúdo essencial da vida, e por isso a evolução cultural pode ser designada,
brevemente como a luta vital da espécie humana”.
A civilização surgiria, assim, como o locus da possibilidade de convivência humana,
apresentando, para isso, um conjunto de valores personificados em estruturas e regras que
barrariam a violência e viabilizariam a vida.
Freud apresenta, para tanto, uma gama de estruturas culturais que seriam
responsáveis pela manutenção da civilização, na medida em que funcionam como obstáculos
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às finalidades das pulsões destrutivas, como, por exemplo, a arte, a ciência e a
intelectualidade, que para ele são “atividades psíquicas mais elevadas” (FREUD, 2010, p. 55).
Destaca, ainda, mais três representantes deste campo: a religião, a filosofia e os modelos
ideais de vida pensados para os seres humanos, que, quando presentes, “indicam um elevado
grau de civilização” (FREUD, 2010, p. 56).
Por fim, Freud realça as regras que determinam os vínculos entre os seus indivíduos,
como mais um dos modelos, não menos importante, da civilização. São nessas regras que
Freud vê a manifestação mais concreta da tentativa de se traçar ideais de comportamento para
os membros de uma comunidade, tidas como verdadeiras representantes da cultura (FREUD,
2010). Para ele, é neste ponto que se instala o Direito, fundamental ao equilíbrio das relações
entre os indivíduos e, porque não dizer, entre estes e a natureza. Sobre a tentativa de se
regular estas relações, elucida:
Não havendo essa tentativa, tais relações estariam sujeitas à arbitrariedade do
indivíduo, isto é, aquela fisicamente mais forte as determinaria conforme seus
interesses e instintos. Nada mudaria, caso esse mais forte encontrasse alguém ainda
mais forte. A vida humana em comum se torna possível apenas quando há uma
maioria que é mais forte que qualquer indivíduo se conserva diante de qualquer
indivíduo. Então o poder dessa comunidade se estabelece como „Direito‟, em
oposição ao poder do indivíduo, condenado como „força bruta‟. (FREUD, 2010, p.
56-57)

As regras de civilidade, na forma de direitos têm, portanto, importância fundamental
para a manutenção da vida. Para Freud (2010), seria a limitação imposta ao indivíduo, que se
vê sob a influência da pulsão de destruição, uma exigência para a existência da civilização e
da cultura, cujas reivindicações não param por aí, sendo a justiça a próxima pretensão, ou
seja, “a garantia de que a ordem legal que uma vez se colocou não será violada em prol de um
indivíduo” (FREUD, 2010, p. 57).
Para Freud, a cultura será fortalecida, na medida em que os direitos se estendem a
grupos cada vez maiores, impedindo que os pequenos grupos ajam como “um indivíduo
violento face a outros grupos talvez mais numerosos desse tipo” (FREUD, 2010, p. 57).
A concepção freudiana, em O Mal-estar na Civilização, de um estado de não
violência seria, portanto, a vigência de um direito global, difuso, em que a vontade de todos
estaria expressa e mediaria a forma de convivência do coletivo. Assim, sobre a importância e
a abrangência do Direito na sociedade, escreve Freud que “o resultado final deve ser um
direito para o qual todos – ao menos todos capazes de viver em comunidade – contribuem
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com sacrifício de seus instintos, e que não permite – de novo com a mesma exceção – que
ninguém se torne vítima da força bruta” (FREUD, 2010, p. 57).
Referindo-se às conjecturas feitas por Freud em O Mal-estar na Civilização, Mouffe
(2015, p. 25) esclarece que “embora jamais se consiga eliminar o instinto agressivo, é possível
tentar desarmá-lo, por assim dizer, e enfraquecer seu potencial destrutivo por meio de
diversos métodos que Freud discute no livro”.
Segundo Freud, a sociedade se esforça em buscar equilibrar os desígnios pulsionais
presentes nas relações do indivíduo com os outros e, notadamente, deste com a cultura e
questiona “se este equilíbrio é alcançável mediante uma determinada configuração cultural ou
se o conflito é insolúvel” (FREUD, 2010, p. 58).
Para Mezan (1985), ao apresentar as concepções de pulsão de morte e de vida, Freud
coloca em questão o problema da agressividade, da destruição, bem como de seus inibidores
sociais, abrindo um campo de atuação para a psicanálise, que, neste momento, passa a ter algo
mais a dizer.
O que se apresenta neste trabalho é justamente a possibilidade de uma conciliação
entre a vida civilizacional e a pulsão de destruição inerente ao aparelho psíquico, tomada sob
o viés da relação do ser humano com a natureza. Entende-se que um atentado contra o meio
ambiente é um atentado contra a própria civilização, a favor das finalidades pulsionais de
destruição e contra a vida. Neste sentido, o Direito Ambiental e a Educação ambiental são
apresentados como representantes da manutenção da vida coletiva, portanto, limitadores das
pulsões destrutivas.
É diante deste algo mais a dizer da psicanálise é que se busca compreender como os
fenômenos pulsionais se manifestam na realidade, notadamente no convívio do ser humano
com o meio ambiente.
Após uma necessária apresentação dos fundamentos da psicanálise e das pulsões em
Freud, partir-se-á para as questões ambientais e sua importância para a conservação da vida.
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3 MEIO AMBIENTE COMO O SUBSTRATO PARA A VIDA

Este capítulo expõe o elo entre dois eixos centrais desta dissertação, o da
subjetividade, representado pela psicanálise e pela teoria das pulsões, e o eixo da proteção
jurídica do meio ambiente, expresso na constatação da crise ecológica e da existência de
mecanismos utilizados para refreá-la.
Entende-se por crise ecológica a definição dada por Ost, a qual vai além da simples
constatação de que existe um processo corrente de degradação das espécies, mas que a
considera como uma “crise da nossa representação da natureza, a crise da nossa relação com a
natureza” (OST, 1995, p. 8). Tomada deste ponto de vista, a abordagem psicanalítica eleita
para fundamentar este trabalho torna-se pertinente, uma vez que aprofunda o entendimento
das relações entre o ser humano e o meio ambiente.
Para Ost “a modernidade ocidental transformou a natureza em ambiente: simples
cenário no centro do qual reina o homem, que se autoproclama dono e senhor” (1995, p. 10).
O que se observa, portanto, é a expressão das ações humanas na natureza, de maneira a
desconsiderar os limites que esta suporta para se perpetuar. Pretende-se, assim, uma natureza
que comporte todos os anseios do ser humano, fundando uma “supranatureza, à medida de
nossa vontade e do nosso desejo de poder” (OST, 1995, p.10). Contudo, tais anseios não
encontram precedentes na natureza real o que a transforma em um incômodo obstáculo.
O correspondente filosófico para tal pretensão humana de dominação do ambiente é
antigo e encontra respaldo, inicialmente, nas concepções de Galileu e, posteriormente, em
outros autores que o acompanham. Assim explica Ost:
Galileu, o primeiro, liberta-se dela, recusando a linguagem dos sentidos e
reescrevendo o mundo numa linguagem matemática; Bacon refugia-se na utopia (a
Nova Atlântida) para descrever o projecto moderno da tecnociência; Descartes
segue-lhes os passos e recria o mundo com um pouco de matéria e de movimento. É
o reinado do artifício da máquina e da automatização, que assim se inaugura e
triunfa hoje na união entre o biológico e tecnológico. (OST, 1995, p. 10)

As consequências dessa concepção levaram o ser humano a perceber-se separado da
natureza, como se esta fosse um ente estranho e, portanto, dela alheio, fundando um dualismo
inexorável. Para Ost (1995, p. 12) “é agora bastante claro: este dualismo determina a perda do
vínculo com a natureza, ao mesmo tempo em que suscita a ilimitabilidade do homem [63]”.
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Ao questionar sobre o que é possível ser feito para minimizar a crise ecológica Ost,
diante destas condições, deixa claro que é preciso repensar, inicialmente, a relação do ser
humano com a natureza, sendo necessário identificar o que nos diferencia e o que nos
aproxima dela para, a partir daí, estabelecer políticas públicas e direitos ambientais mais
efetivos em relação à sua proteção.
Encontrar o que distingue e aproxima o ser humano da natureza não parece tarefa
fácil diante da multiplicidade de elementos que compõem tal diferenciação e aproximação.
Uma maneira de conseguir tal feito seria o reconhecimento, por parte da humanidade, de que
a natureza ocupa um lugar de alguma coisa já “dada”, e que, por isso, traz em si a dimensão
de ser fundamental, havendo limites no seu processo de dominação. Sobre isso explica Ost:
O dado é igualmente um dom que apela, antes de mais, à passividade do
acolhimento e à abertura da gratidão. Este dom, que relembra que nem tudo está
disponível e é fabricável, e também condição do simbólico: uma vez que nem tudo é
passível de ser dominado, abre-se um desvio onde têm origem o sentido e o trabalho
de significação. [...] a possibilidade de fazer sentido que garante o vínculo
reconhecido em relação ao dado natural. (OST, 1995, p. 12)

Já do ponto de vista de psicanálise, ao ser ver apartado da natureza, o ser humano
parece projetar nela tudo aquilo que reserva ao que lhe é estranho, como nos fenômenos
análogos das relações sádicas entre indivíduos e, consequentemente, destrutivos, como
explicado alhures.
Contudo, ao se identificar com a natureza, o ser humano parece projetar nela tudo
aquilo que reserva ao que lhe é semelhante, como nos fenômenos das relações masoquistas
com outros indivíduos e, não menos destrutivos, como também já abordado nesta pesquisa.
É nesta conjuntura que se pretende definir a crise ambiental, cujos determinantes se
encontram tanto nas relações conscientes do ser humano com a natureza, mas que também se
dão nos porões da individualidade humana, lugar peculiar às dimensões do inconsciente.
Já a proteção jurídica do meio ambiente foi abordada a partir da garantia deste como
um direito fundamental. Para Reis e Rezende (2014, p. 3) a “dignidade humana só se
concretiza com as garantias ambientais, que dependem, fundamentalmente, dos aparatos
jurídicos para se consolidarem, pautadas, sempre, em uma ética como fundamento”. Esses
autores defendem a proteção do meio ambiente por meio de instrumentos legais que têm o
poder de serem mais céleres que as estratégias educativas, como explicam:
Por mais que se declame um discurso sobre o cuidado com a natureza e com o outro,
o papel do direito é fundamental para garantir o meio ambiente ecologicamente
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equilibrado. A conscientização a respeito da natureza é algo que pode ser implantado
com educação e costumes, mas as questões ambientais são urgentes, por isso,
dependem também da intervenção jurídica. (REIS; REZENDE, 2014, p.12)

Assim, antes mesmo de se entrar no contexto da crise ambiental propriamente dita,
serão apresentadas algumas doutrinas jurídicas que pretendem definir o que vem a ser meio
ambiente, uma vez ser este o espaço da crise de que se trata.

3.1 Algumas definições sobre o meio ambiente na doutrina jurídica
Etimologicamente falando, a palavra “ambiente” é de origem latina e pode assumir
significados distintos como, por exemplo, aquilo que nos rodeia, ou mesmo o “meio em que
vivemos” (MACHADO, 2014, p. 48). Outra peculiaridade é que o termo ambiente encontra
equivalentes nos mais diversos idiomas64, sendo seu uso difundido amplamente.
No Brasil o termo “ambiente” assumiu o mesmo significado da expressão “meio
ambiente”, sendo este uso contestado por autores portugueses, que nele veem redundância.
Segundo Machado (2014, p. 47) “o que acontece é que „ambiente‟ e „meio‟ são sinônimos,
porque „meio‟ é precisamente aquilo que envolve, ou seja, o „ambiente‟”.
Na prática, existe uma dificuldade de se estabelecer um único conceito para meio
ambiente, em função da diversidade de suas definições. Segundo Beatriz Sousa Costa (2010),
a dificuldade se instala porque deve ser considerada a época em que o conceito foi cunhado,
bem como o complexo de pessoas a quem ele diz respeito. Para essa autora “o significado do
termo, às vezes tão óbvio, é, na verdade, vasto e dá margens a vários tipos de entendimentos,
sem garantir, no entanto, que uns e outros estejam incorretos ou incompletos” (COSTA, 2010,
p. 55).
Assim, encontram-se vários entendimentos sobre o conceito de meio ambiente. Para
José Afonso da Silva:
O meio ambiente é, assim, a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais
e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas
formas. A integração busca assumir uma concepção unitária do ambiente,
compreensiva dos recursos naturais e culturais. (SILVA, 2013, p. 20)
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“A expressão „ambiente‟ é encontrada em Italiano – „ambiente che va intorno, che circonda‟, em Francês –
„ambiant: qui entoure‟ ou „environnement: ce qui entoure; ensemble des éléments naturels et artificieles où se
déroule la vie humaine‟. Em Inglês: „environment: something that surrounds: the combination of external or
exrinsic physical conditions that affect and influence the growth and development of organisms‟”
(MACHADO, 2014, p. 48).
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Silva deixa claro que o meio ambiente é composto por aspectos distintos, como o
meio ambiente natural, cultural e artificial, sendo o meio ambiente do trabalho pertencente a
este último. Para o autor, contudo, deve ser reservado ao meio ambiente do trabalho um
tratamento especial, “tanto que a Constituição [65] o menciona especialmente no art. 200, VIII,
ao estabelecer que uma das atribuições do Sistema Único de Saúde consiste em colaborar na
proteção do ambiente, nele compreendido o do trabalho” (SILVA, 2013, p. 23).
Fiorillo diz que meio ambiente é tudo que nos cerca e chama a atenção para a
definição feita em âmbito infraconstitucional, no artigo 3, I, da Lei n. 6.938/81, denominada
Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Para ele, a definição proposta na referida lei foi
acolhida pela Constituição Federal de 1988 tendo em vista a abrangência da tutela apresentada
por esta última. Continua a explicar que “a definição de meio ambiente é ampla, devendo-se
observar que o legislador optou por trazer um conceito jurídico indeterminado [...] cabendo ao
intérprete o preenchimento do seu conteúdo” (FIORILLO, 2012, p. 77).
Um ponto que distingue Silva e Fiorillo é que este último acolhe a divisão do meio
ambiente em três aspectos, como proposto pelo primeiro, mas faz um adendo a essa
segmentação, inserindo um elemento novo a ela, um status exclusivo para o meio ambiente do
trabalho, desvinculando-o do meio ambiente artificial. Sobre tal divisão, Fiorillo justifica sua
importância e declara:
A divisão do meio ambiente em aspectos que o compõem busca facilitar a
identificação da atividade degradante e do bem imediatamente agredido. E com isso
encontramos pelo menos quatro significativos aspectos que já indicávamos desde a
1ª edição de nosso Curso (2000) e que acabaram sendo acolhidos pelo Supremo
Tribunal Federal: meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho.
(FIORILLO, 2012, p. 77)

Costa (2010), na tentativa de encontrar uma característica que esteja presente em
todos os conceitos de meio ambiente, assinala que o antropocentrismo é um aspecto comum a
eles. Contudo, alguns autores já discutem a necessidade da superação dos conceitos
antropocentristas na definição de meio ambiente. Um dos autores é Antunes (2014) que
considera a Resolução n. 37/7, 1982, da Organização das Nações Unidas, como um dos
marcos de superação deste paradigma:
Toda forma de vida é única e merece ser respeitada, qualquer que seja sua utilidade
para o homem, e, como sua finalidade de reconhecer aos outros organismos vivos
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Refere-se aqui à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
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este direito, o homem deve se guiar por um código moral de ação. (NAÇÕES
UNIDAS, 1982)66

Segundo Costa (2010), a Lei n. 6.938, de 1981, Lei da Política Nacional do Meio
Ambiente, estabeleceu uma definição limitada de meio ambiente, até porque, naquele tempo,
a defesa do meio ambiente não era prioritária para o governo. Assim, meio ambiente nesta lei
foi definido em seu artigo 3º da seguinte maneira:
Art. 3º – Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I – meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas
formas; [...]. (BRASIL, 1981)

Reconhece, contudo, que o conceito de meio ambiente proposto por essa lei foi um
avanço, uma vez que o assunto não era prioridade na época. Assim, mesmo que o texto
destaque a legislação, não explicitando diretamente o ser humano em seu conteúdo, foi
privilegiado nesta letra o direito à vida, que é garantido no momento em que se protege o
meio ambiente (COSTA, 2010).

3.2 A crise ambiental

Há muito já se fala em crise ambiental. Em uma perspectiva mais ampla, a palavra
crise, por exemplo, pode assumir variados significados, dependendo do contexto em que ela
está inserida.
Na medicina, pode representar uma fase do organismo acometido por uma doença,
que tenderá para a vida ou para a morte. Na psicanálise, crise pode significar o momento em
que um quadro emocional se agrava, ocasionado por diversos fatores objetivos ou subjetivos
(HOUAISS, 2011).
No intuito de se encontrar mais um significado para a palavra crise, agora no que
tange ao meio ambiente, serão aproveitados os significados apresentados pelo Dicionário
Houaiss no contexto da medicina e da psicanálise, para se estabelecer uma audaciosa
analogia.
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Tradução livre do original: “Every form of life is unique, warranting respect regardless of its worth to man,
and, to accord other organisms such recognition, man must be guided by a moral code of action” (UNITED
NATIONS, 1982).
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Tomado o conceito médico, pode-se comparar a crise ambiental a uma doença, cuja
evolução pode culminar com a morte do ser humano e dos demais seres vivos. Neste caso, a
doença é a do planeta, expressa pela destruição generalizada de seus recursos naturais. As
consequências mortíferas estariam mesmo na extinção de espécies vivas, vegetais e animais,
inclusive, a humana.
Claro que a evolução da crise, como apresentado, também pode pender para o outro
lado, o da cura, que no caso ambiental seria a possibilidade de encontrar uma maneira
equilibrada no uso dos recursos naturais. Esse equilíbrio ideal e perfeito garantiria a
perpetuação da vida no planeta.
Já o conceito de crise pelo viés na psicanálise, como uma manifestação ou
agravamento de uma doença emocional/mental teria como analogia no meio ambiente o
agravamento de sua degradação, cuja causa objetiva seria representada pela interferência
humana na natureza, principalmente justificada por sua necessidade desenfreada de consumo,
como explica Lindomar Teixeira Luiz ao falar do consumismo:
O consumismo é uma das características marcantes da sociedade. Sua principal
função se volta para a própria essência do capitalismo, ou seja, a venda de produtos
e serviços com vistas à apropriação do lucro. Ocorre que, se a ideologia do consumo
se vincula a interesses mercadológicos, o seu grande sucesso, bem como suas
consequências, transcendem questões de natureza meramente econômica. (LUIZ,
2005, p. 39)

A origem da degradação ambiental é antiga, mas se agrava como o surgimento e a
disseminação do modo de produção capitalista baseado na logica do consumo. Ademais, o
aumento da população mundial tem exercido fortes pressões sobre o meio ambiente. Os
impactos desta elevação populacional não seriam tão sérios se o consumo exacerbado não
ampliasse a demanda a níveis incompatíveis com a capacidade do planeta em manter seu
equilíbrio e atendê-la.
Fato é que o atual modelo de desenvolvimento econômico se sustenta

no

estabelecimento de uma indústria do descartável, em uma cultura do supérfluo, criando
produtos feitos para não durar. A natureza não tem conseguido acompanhar a dinâmica do
consumo e as demandas geradas pelo capitalismo atual têm se mostrado incompatíveis com a
capacidade do planeta de se recompor.
O capitalismo parece ter se estabelecido como um modelo insuperável, capaz de se
adequar a qualquer crise que, por ventura, tente lhe acometer. Assim, renasce diante das
dificuldades com uma nova roupagem e se eterniza sem abandonar a lógica consumista.
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Contudo, os problemas causados pela degradação à natureza não são novos, mas se
acirraram com a Revolução Industrial. A ascensão do sistema capitalista67, expressos por esta
revolução e os efeitos nefastos associados a este modo de produção, com destaque para os
impactos ao meio ambiente, são evidentes.
Ao longo dos tempos, em consequência da ação humana desmedida, notadamente,
pós-Revolução Industrial, o que se observa em termos ecológicos é o aumento da temperatura
do planeta68, mudanças climáticas bruscas, ampliação da fissura na camada de ozônio,
extinção de várias espécies animais e vegetais, escassez de água e outros problemas ligados à
natureza.
Neste contexto de grandes desastres ambientais e extinções de vários seres vivos
relacionadas a degradações no meio ambiente, consegue-se confirmar que realmente existe
uma crise ambiental instalada.69
A constatação deste quadro é evidente e várias áreas do conhecimento têm apontado
para ele, ao mesmo tempo, mostram que estas condições são relativamente novas diante da
história da humanidade, como afirma Padilha:
A percepção de que a ação humana produz efeitos negativos sobre o meio ambiente,
a ponto de provocar sérios desequilíbrios ecológicos e degradação ambiental de
ecossistemas essenciais para a manutenção da complexa rede que mantém a vida no
Planeta, é absolutamente recente, em termos históricos, data de meados do século
XX, mais exatamente a partir do final da década de 1960, com a denúncia da
dimensão da poluição industrial provocada a partir da Revolução industrial, e dos
67
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“A relação entre o homem e a natureza ocorre desde o início do processo civilizatório. Com a evolução e o
constante aumento de suas necessidades, o ser humano passou a viver em sociedade. Como todos os
acontecimentos no mundo, a deterioração ambiental possui um desenvolvimento histórico, tendo a sua
origem em tempos longínquos. Pode-se afirmar que há dois momentos históricos fundamentais. O primeiro
no período neolítico, momento em que as sociedades humanas começaram a ampliar técnicas agrícolas e a
domesticar animais, aumentando, consideravelmente, o sedentarismo humano, além de ter sido o instante em
que os homens começaram a se fixar por mais tempo em uma região e a se deslocarem com menor
frequência. O segundo grande evento é a revolução industrial, que adensou e generalizou ainda mais a
degradação ambiental, proporcionada pela aliança entre a ciência e a tecnologia” (REZENDE; REIS, 2014, p.
2).
A visão de que a temperatura do planeta tem aumentado por causa das intervenções do ser humano na
natureza não é pacífica para todos os estudiosos do clima. Para alguns autores desta área o planeta passa por
variações de temperatura independente do efeito estufa, causado pelas emissões de gases e poluentes
oriundos das tecnologias humanas. Um exemplo de estudioso que defende essa teoria é o professor da
Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Luiz Carlos Baldicero Molio, para quem o ser humano não é
capaz de interferir no clima global e suas ações só seriam sentidas em âmbitos climáticos de pequenas
proporções (CRESPANI, 2007).
“A ação predatória do meio ambiente natural manifesta-se de várias maneiras, quer destruindo os elementos
que o compõem, como a derrubada das matas, quer contaminando-os com substâncias que lhes alterem a
qualidade, impedindo seu uso normal, como se dá com a poluição do ar, das águas, dos solos e da paisagem.
Atmosfera (ar e clima), hidrosfera (rio, lagos, oceanos) e litosfera (solo) são três órbitas entrelaçadas que
mantêm a vida orgânica. A contaminação de uma compromete também a pureza das outras, direta ou
indiretamente. A alteração adversa das características do meio ambiente é definida pela lei como degradação
da qualidade ambiental (Lei 6.938, de 1981, art. 3º, II)” (SILVA, 2013, p. 30-31).
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perigos para a saúde humana e ambiental, da acumulação dos resíduos de
substâncias nocivas e tóxicas, principalmente, nos países desenvolvidos.
(PADILHA, 2010, p. 1)

Para Sarlet e Fensterseifer, o ser humano é o grande responsável pela crise ambiental
ao deixar no planeta as marcas da sua forma de se relacionar com a natureza de maneira
destrutiva, como explicam:
A crise ecológica que vivemos hoje é resultado das „pegadas‟ deixadas pelo ser
humano na sua passagem pela Terra. Não há margens para „dúvidas‟ a respeito de
„quem‟ é o responsável pelo esgotamento e degradação dos recursos naturais e,
consequentemente, pelo comprometimento da qualidade, da segurança e do
equilíbrio ecológicos [...]. Não há outro responsável que não o ser humano para crise
ambiental. (SARLET; FENSTERSEIFER, 2014, p. 38).

Na prática, desde o início da constatação da existência de uma crise ambiental, a
comunidade internacional buscou formas de atenuá-la. A realização da Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano foi prova disso, inaugurando em 1972, o
início de uma longa jornada de outras grandes conferências, seminários e debates com foco na
preservação do meio ambiente e da vida na Terra.
Na teoria, diversas áreas do conhecimento têm buscado fundamentar um caminho
para uma realidade onde possam coexistir, de maneira harmoniosa, ser humano e natureza. As
ciências humanas, por exemplo, têm contribuído para isso ao discutir dentro de um contexto
de crise dos paradigmas científicos atuais, as bases para uma nova maneira de pensar e agir a
partir do que seria uma racionalidade ambiental. Deste ponto de vista, a crise se constitui
como uma oportunidade de transformação social ampla, já que atinge a todos e impõe uma
nova maneira de se relacionar com o mundo, que se une para agir e pensar formas atenuar o
problema. Assim, nasceram as discussões pertinentes às questões ambientais, dando origem
ao entendimento do meio ambiente como direito fundamental.

3.3 Meio ambiente como direito fundamental
Antes mesmo de se apontar o meio ambiente como direito fundamental, é
importante, mesmo que de maneira sintética, definir o que é direito fundamental.
Para Sampaio, direitos fundamentais “são aqueles juridicamente válidos em um
determinado ordenamento jurídico ou que se proclamam invioláveis no âmbito interno ou
constitucional” (2010, p. 8). Diferem, portanto, dos direitos humanos que teriam uma
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dimensão mais ampliada e universal, já que não se atrelariam a um ordenamento jurídico
específico. Leciona o supracitado autor:
Direitos humanos seriam direitos válidos para todos os povos ou para o ser humano,
independente do contexto social em que se acha imerso, direitos, portanto, que não
conhecem fronteiras nacionais, nem comunidade éticas específicas, porque seriam
afirmados – declarados ou constituídos a depender da visão dos autores – em
diversas cartas e documentos internacionais como preceitos jus cogens a todas as
nações obrigar, tendo por começo exatamente a Declaração Universal de 1948
(dimensão internacionalista dos direitos humanos). (SAMPAIO, 2010, p. 8)

Assim, o meio ambiente estaria aqui abordado sob a égide de um direito
fundamental, presente de maneira clara nos ordenamentos jurídicos dos mais diversos países.
Segundo Reis e Rezende, o meio ambiente é um direito de fraternidade ou de
solidariedade pertencente à 3ª dimensão dos direitos humanos, como explicam:
Na evolução dos direitos humanos, o meio ambiente foi compreendido por alguns
como sendo direitos de terceira geração. A proteção à natureza pode ser encarada
como uma maneira de assegurar a realização dos direitos humanos, pois, no
momento em que acontece um estrago no ambiente, também ocorre a violação aos
demais direitos fundamentais, tais como a vida, a liberdade e a proteção física.
(REIS; REZENDE, 2014, p. 9-10)

Afirma Costa que Grécia, Portugal e Espanha foram países precursores na defesa
constitucional do meio ambiente. Para essa autora, no Brasil, a primeira Constituição que se
importou com a proteção ambiental de maneira efetiva foi a de 1988, elevando a sua tutela ao
status de direito fundamental, e mesmo “o fato de o tema meio ambiente, no corpo da
Constituição, encontrar-se no título VIII, „Da ordem Social‟, e não no Título II, „Dos direitos
e garantias fundamentais‟, não retira deste o status de um direito fundamental” (COSTA,
2010, p. 62). Em apoio a esta afirmativa, Sampaio declara que “os direitos fundamentais,
numa Constituição pluralista, não podem ser desconectados das outras partes da Constituição.
Por isso, eles irradiam em direção a todas elas, exigindo uma interpretação conforme aos
direito fundamentais” (SAMPAIO in SAMPAIO; WOLD; NARDY, 2003, p. 102).
Ferreira Filho define de maneira categórica a qualidade do meio ambiente como
direito fundamental, como explica:
Direito ao meio ambiente: este é um direito de solidariedade – a terceira „geração‟
dos direitos fundamentais (a primeira, as liberdades, a segunda, os direitos sociais).
Na verdade, pode-se retraçar, com facilidade, a sua genealogia. Provém do direito à
vida (primeira geração), por intermédio do direito à saúde (segunda geração).
(FERREIRA FILHO, 1999, p. 276)
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Na mesma direção, Silva declara que a proteção ao meio ambiente é “uma forma de
direito fundamental da pessoa humana” (SILVA, 2013, p. 61), no momento em que pretende
preservar a natureza e seu equilíbrio, em busca de qualidade de vida.
Para Padilha, não há como dissociar a proteção do meio ambiente da proteção dos
direitos humanos, uma vez a íntima ligação entre estes dois direitos e a interlocução sempre
necessária entre eles. Assim, a abrangência de sua proteção vai além do meio ambiente
natural, como explica a autora:
Os problemas ambientais não se reduzem aos aspectos relativos ao meio ambiente
natural, como a poluição das águas, dos solos, do ar, as mudanças climáticas e perda
da biodiversidade, desmatamento, extinção de espécies da fauna e da flora, mas
também dizem respeito ao meio ambiente artificial, diretamente ligado a questões de
direitos humanos, como o acesso a requisitos básicos de saúde, a água potável,
saneamento, habitação adequada, energia, segurança alimentar, qualidade de meio
ambiente urbano e do trabalho etc., fatores ambientais que indubitavelmente estão
essencialmente ligados à dignidade humana e ao direito à própria vida. (PADILHA,
2010, p. 46)

Para Costa, no Brasil, o meio ambiente é considerado um direito fundamental,
ficando tal situação explícita, inclusive, na própria Constituição Federal de 1988, como
declara:
A própria Constituição federal, sem seu art. 225, enuncia que „todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado‟. Portanto, fala de „todos‟ e de cada
„um‟. Sendo assim, o indivíduo tem o direito fundamental e subjetivo a um meio
ambiente ecologicamente equilibrado. (COSTA, 2010, p. 63)

É a partir desta concepção de meio ambiente como direito fundamental que surge o
Direito Ambiental que, no entanto, não foi contemplado nas grandes declarações universais70
que anunciavam a defesa dos direitos humanos que ocorreram antes de meados do século XX
(PADILHA, 2010). Contudo, as contingências das degradações ambientais e a consequente
ameaça de extinção da vida humana levaram ao enlace inevitável entre meio ambiente e o
Direito, este tomado sob a sua dimensão fundamental.
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“Se o direito à proteção do Meio Ambiente não foi, sequer, mencionado nas declarações históricas de direitos
humanos decorrentes das Revoluções Americanas e Francesa (direitos civis e políticos), tampouco na
Declaração Universal dos Direito Humanos de 1948 (direitos civis, políticos, econômicos, sociais e
culturais), entretanto, em decorrência das ameaças advindas das consequências da degradação ambiental
provocadas pela ação humana no planeta, principalmente a partir da segunda metade do século XX,
conquistou-se, por meio de uma „consciência coletiva‟, o início de um marco jurídico regulatório
internacional, pelo reconhecimento de que não bastam direito humanos de liberdade (primeira dimensão) e de
igualdade (segunda dimensão), pois para se conquistar condições de vida sadia, é imprescindível a
manutenção do equilíbrio do meio ambiente, cuja qualidade permita uma vida de dignidade e bem-estar,
enquanto um direito humano de fraternidade, que impõe, inclusive a responsabilidade das atuais gerações
para com as futuras gerações” (PADILHA, 2010, p. 45).
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4 UMA RESPOSTA À PULSÃO DE MORTE: A LUTA PELA VIDA

O presente capítulo apresenta dois mecanismos utilizados pela sociedade para
impedir a degradação ambiental, entendendo esta como uma das expressões da pulsão de
morte, conforme defendido neste trabalho.
Estes mecanismos são o Direito Ambiental e a Educação ambiental, elementos da
cultura e representantes da pulsão de vida. Eles são produtos da civilização e constituem uma
forma de regular as relações entre os seres humanos que se organizam em família e como
membros do Estado. Representam uma forma, proposta pela cultura, de como preservar o
meio ambiente, substrato imprescindível para a vida. Sobre a função do elemento cultural e a
regulação das relações sociais, Freud explica:
O elemento cultural se apresentaria como a primeira tentativa de regulamentar essas
relações. Não havendo essa tentativa, tais relações estariam sujeitas à arbitrariedade
do indivíduo, isto é, aquele fisicamente mais forte as determinaria conforme seu
interesse e instintos. Nada mudaria, caso esse mais forte encontrasse alguém ainda
mais forte. A vida humana em comum se torna possível apenas quando há uma
maioria que é mais forte que qualquer indivíduo se conserva diante de qualquer
indivíduo. Então o poder dessa comunidade se estabelece como „Direito‟, em
oposição ao poder do indivíduo, condenado como „força bruta‟. (FREUD, 2010, p.
16-17)

O Direito, em sua vertente ambiental, surge nesse bojo, como lugar do impedimento,
maneira de se questionar como o ser humano tem se relacionado com a natureza e de
estabelecer limites ao seu uso. Com o passar do tempo, esses limites se mostraram
necessários, uma vez que o ser humano, para atender suas demandas, tem exaurido o meio
ambiente em busca de recursos para produção, promovendo situações de intensa degradação.
A ausência destes limites poderia representar a prevalência de processos mortíferos no
indivíduo e na sociedade, e a insistência na continuidade desses processos degradatórios teria
respaldo na referida pulsão de morte.
Já a Educação ambiental pode ser vista como uma possibilidade para conscientização
do ser humano dos processos destrutivos em que se vê envolvido, e, assim, poder freá-los ou
mesmo revertê-los. Segundo Reis e Kiwonghi (2014, p. 73) “um sujeito que possui formação
educacional é um sujeito que pode adquirir senso crítico”.
Apresentam-se as origens do Direito Ambiental, tendo como referência algumas das
principais conferências e encontros que buscaram debater os impactos da ação humana no
meio ambiente e definir parâmetros que visam garantir sua preservação.
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O ponto de partida será a Conferência Internacional das Nações Unidas Sobre o Meio
Ambiente Humano – Conferência de Estocolmo – 1972, marco inaugural e paradigmático da
origem do direito ambiental no cenário jurídico internacional (SARLET; FENSTERSEIFER,
2014).
Por fim, expõem-se algumas concepções sobre o surgimento da Educação ambiental,
tendo como destaque o seu desenvolvimento no Brasil.

4.1 O Direito Ambiental

Segundo Padilha, o Direito Ambiental surge a partir de uma realidade que se impõe,
em função da necessidade de se proteger a natureza das intervenções do ser humano que
podem lhe causar sérios prejuízos, tendo como marco histórico a segunda metade do século
XX, após as duas grandes guerras mundiais. Assim a autora explica o contexto do nascedouro
deste direito:
O Direito Ambiental nasce da necessidade de proteção ao meio ambiente, vítima da
exploração e agressão crescente e desproporcional, inaugurando uma nova dimensão
dos direitos até então conhecidos, numa elevação crescente de coletivização que os
identifica como metaindividuais e de terceira dimensão. (PADILHA, 2010, p. 44)

Para Milaré, o Direito sempre esteve envolvido com as transformações da sociedade
e não foi diferente para a questão ambiental. Crises de energia, de água e degradações
ambientais cada vez mais frequentes, levaram o ser humano, por volta dos anos de 1960, a
tomar consciência de que os recursos naturais não eram infinitos. O Direito foi então chamado
para mediar as relações dos indivíduos com a natureza “e assim se produziu um ramo novo e
diferente, destinado a embasar novo tipo de relacionamento das pessoas individuais, das
organizações, e enfim, de toda a sociedade com o mundo natural” (MILARÉ, 2013, p. 251).
Sarlet e Fensterseifer pontuam que o Direito Ambiental foi construído tendo com
base um histórico social, cultural e político, ou seja, sua existência se funda em articulações
políticas, a partir dos efeitos da mobilização comunitária com fins de proteger a natureza das
degradações, como explicam em outros termos:
Em outras palavras, o despertar da consciência ecológica mediante práticas sociais
consolidou os valores ecológicos no espaço político, alcançando, posteriormente,
também o universo jurídico. Esse percurso histórico-evolutivo somado a inúmeros
outros fatores, formatou a proteção jurídica do meio ambiente e conduziu, num
momento posterior, à consagração do Direito Ambiental propriamente dito.
(SARLET; FENSTERSEIFER, 2014, p. 148)
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Para Silva, o Direito Ambiental não tem ainda uma teoria independente e, no
momento atual, constitui-se apenas como uma sistematização de normas com a finalidade de
proteção do meio ambiente. Para esse autor é prematura a elevação do Direito Ambiental a
uma condição de um Direito autônomo e próprio. Sobre esta situação afirma que:
[...] se trata de uma disciplina jurídica de acentuada autonomia, dada a natureza
específica de seu objeto – ordenação da qualidade do meio ambiente com vista a
uma boa qualidade de vida – que, não se confunde, nem mesmo se assemelha, com o
objeto de outros ramos do Direito. (SILVA, 2013, p. 45)

Foram os Estados Unidos e a Europa, notadamente a Alemanha, os primeiros a
reconhecerem e a incentivarem “a proteção jurídica dos valores e direitos de matriz
ecológica” (SARLET; FENSTERSEIFER, 2014, p. 150).
Na Alemanha, a maioria dos doutrinadores jurídicos acredita que não existia Direito
Ambiental antes de 1970, sendo este direito um fato típico do século XX, situação essa
confirmada por Sarlet e Fensterseifer ao dizerem que “o bem jurídico ecológico autônomo,
com contornos conceituais e normativos próprios, somente ocorreu a partir da década de
1970” (2014, p. 151). Para eles, o que existia anteriormente era uma proteção ambiental
predominantemente voltada para interesses econômicos71.
A degradação ambiental que eclodia em diversos pontos do planeta, cujos efeitos
nefastos se manifestavam de maneira imediata e apontavam para um futuro de morte e
destruição, fez surgir uma preocupação na sociedade, que logo buscou criar elementos
jurídicos de âmbito internacional, em nome da perpetuação da vida e de sua melhor qualidade,
como se verá adiante.

4.1.1 Conferências internacionais

Segundo Costa (2010), é comum que a preocupação com a proteção ao meio
ambiente só surja depois da ocorrência de tragédias ambientais. Um exemplo disso é o caso
americano dos pesticidas na década de 1960, que vitimou milhares de pessoas, para, em 1970,
gerar normas de uso de tais venenos nas lavouras daquele país, até o banimento do seu uso
por completo.
Assim, os Estados Unidos “foram um dos primeiros países a criar agências de
proteção ao meio ambiente” (COSTA, 2010, p. 37). Foi no governo Nixon que os Estados
71

Também em razão da tutela da saúde pública (SARLET; FENSTERSEIFER, 2014).
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Unidos consolidaram suas leis de proteção ao meio ambiente, com destaque para “a Lei da
Política Nacional do Meio Ambiente (National Environmental Policy Act – NEPA), assinada
em 1970, [...] sem dúvida um dos marcos fundamentais do Direito Ambiental moderno”
(SARLET; FENSTERSEIFER, 2014, p. 151). Tudo isso ocorreu antes da Conferência de
Estocolmo (1972) e serviu de parâmetro para a criação das demais normas ambientais em
todo o mundo.
De fato, a política internacional de proteção ao meio ambiente tem sido o carro-chefe
para o estabelecimento de acordos entre as nações, materializados nas conferências que
acontecem sobre o assunto.
Assim, o grande marco inaugural normativo da proteção ao meio ambiente, em
âmbito mundial, foi a Conferência Internacional das Nações Unidas sobre o Ambiente
Humano, que aconteceu na Suécia, na cidade de Estocolmo, em 1972. De lá para cá, outras
tantas conferências ocorreram, sempre preocupadas com as alterações provocadas pelo
homem na natureza, como se verá.
4.1.1.1 Conferência Internacional das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano –
Conferência de Estocolmo (1972)

De uma maneira geral, segundo Costa (2010), a Conferência de Estocolmo nasce da
preocupação com a degradação do meio ambiente, cujas discussões iniciam em 1960 e ganha
força na década de 1970, culminando com a referida conferência em 1972.
Na visão de Costa (2010), os eventos históricos, que no contexto mundial,
favoreceram a realização da Conferência de Estocolmo – 1972, foram:
– bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki em 1945;
– A industrialização desenfreada de países do pós-guerra, gerando impactos
ambientais para si e para outros;
– O desastre ecológico de Minamata, em 1950, no Japão: milhares de pessoas
morreram envenenadas, inclusive um por um metal pesado (mercúrio), lançado ao
mar pelas indústrias locais, que contaminaram o meio ambiente natural e a cadeia
alimentar daquela cidade.
A Conferência de Estocolmo teve como discussão central o desenvolvimento
econômico, na qual foram estabelecidos 26 princípios e a preocupação maior foi com os
países em desenvolvimento (COSTA, 2010). Nessa Conferência, foi pleiteada a ajuda dos
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países desenvolvidos aos em desenvolvimento, por meio da transferência de tecnologia e de
recursos financeiros.
Para Thomé (2016), a conferência concluiu que era preciso repensar o conceito de
desenvolvimento, pactuando-se ao seu final um documento, a Declaração sobre o Meio
Ambiente, que mais tarde serviu de base para a consolidação da proteção do meio ambiente
na Constituição Federal do Brasil de 1988.
4.1.1.2 A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento –
CNUMAD (ECO-92)
A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento –
CNUMAD (ECO-92) ficou conhecida pelas designações de Estocolmo+20, Cúpula ou
Cimeira da Terra, Rio-92 ou ECO92, realizada na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1992 e
teve como objetivo principal “estabelecer uma aliança mundial mediante a criação de novos
níveis de cooperação entre os Estados e os setores- chaves da sociedade” (THOMÉ, 2016, p.
43).
Ademais, esta conferência buscou direcionar seus debates para as questões
relacionadas à conciliação do desenvolvimento econômico com a preservação do meio
ambiente, ao estabelecer que:
[...] o ponto central dos debates, todavia, girou em torno das ideias de incentivar o
desenvolvimento econômico-social em harmonia com a preservação do meio
ambiente. Consagrou-se a partir de então a expressão „desenvolvimento sustentável‟.
(THOMÉ, 2016, p. 43)

Segundo Costa, é nesta conferência que o conceito de Desenvolvimento
Sustentável72 coloca-se em evidência e destaca como consequência deste encontro o
estabelecimento de duas grandes convenções e uma importante declaração:
– Convenção sobre Mudanças Climáticas, em que se inclui as discussões do
Protocolo de Kyoto de 1997, que prevê um controle na emissão de gases de efeito
estufa;
– Convenção da Diversidade Biológica, que inclui as discussões sobre as patentes de
produtos gerados dos recursos biológicos e genéticos;
72

Costa (2010) informa que esta expressão foi cunhada em 1980, em um documento denominado World
Conservation Stratgy, produzido pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) e World
Wildf life Fund.
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– Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que
estabelece “novos níveis de cooperação, entre Estados, sociedade e municípios”
(COSTA, 2010, p. 42).
Thomé (2016) destaca que a Agenda 2173 foi outro documento importante aprovado
ao final da Conferência.
4.1.1.3 Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (Johanesburgo – 2002)

Realizada na África do Sul, em setembro de 2002, na cidade de Johanesburgo,
denominada Rio+10, teve como finalidade “discutir os desafios do mundo na conservação de
seus recursos e da melhoria da vida humana” (COSTA, 2010, p. 43).
Segundo Costa (2010), esse evento teve como foco a Agenda 21, documento
assinado na ECO-92, com 40 princípios, cujo objetivo era o desenvolvimento sustentável das
nações. Para essa autora, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável – Rio+10 –
procurou implantar os conceitos criados na ECO-92, criando metas e envolvendo os diversos
atores sociais: governos, organizações não governamentais e sociedade civil, nas discussões
sobre o meio ambiente.
Em uma breve, mas esclarecedora síntese das conferências realizadas até então,
Thomé esclarece:
Considerando as principais conferências e tratados internacionais sobre a proteção
ambiental, pode-se afirmar, em apertada síntese, que em Estocolmo (1972) chegouse ao consenso sobre a necessidade urgente de reagir ao problema da deterioração
ambiental e que na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro vinte anos mais tarde, conclui-se que
a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento social e econômico são
fundamentais para a implementação do desenvolvimento sustentável, adotando-se
programas globais como a Agenda 21 e a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente
e Desenvolvimento. Em Joanesburgo (2002) reforçou-se o compromisso de
aceleração do cumprimento das metas socioeconômicas e ambientais elaboradas nos
encontros anteriores. (THOMÉ, 2016, p. 46)

Costa afirma que a impressão daqueles que participaram do evento é que a
conferência não alcançou seus objetivos, uma vez terem avaliado que as metas propostas
inicialmente foram frustradas. O fracasso pode ser atribuído ao fato de terem sido realizadas
73

“A Agenda 21 resultou da „Cúpula dos Povos‟, representação da sociedade civil e das ONGs ambientalistas,
que se reuniu paralelamente à Conferência da ONU durante a Rio-92” (MILARÉ, 2013, p. 89). “A Agenda
21 constitui um programa de ação que viabiliza o novo padrão de desenvolvimento ambientalmente racional,
programa de concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficácia econômica. Este documento
estrutura-se em quatro seções subdivididas num total de quarenta capítulos temáticos [...]. Mesmo restrita ao
papel de diretriz, a Agenda 21 é mais do que mero „código de boas intenções‟” (THOMÉ, 2016, p. 45).
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“megarreuniões para tentar resolver problemas tão amplos [...] levando ao imobilismo” (2010,
p. 44).
4.1.1.4 15ª Conferência sobre Mudanças Climáticas em Copenhague – 2009 (COP-15)

A próxima grande conferência retratada neste trabalho é a 15ª Conferência sobre
Mudanças Climáticas em Copenhague – 2009 (COP-15).
Esta conferência aconteceu na Dinamarca, na cidade de Copenhague em dezembro
de 2009, para tratar das emissões de gases de efeito estufa, tendo como preocupação o
aquecimento global. Segundo Costa:
O histórico do aquecimento global teve início em 1970 e ganhou notoriedade em
1998 com a criação do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças
Climáticas, órgão assessor das Nações Unidas para o tema sobre o clima e as
influências das atividades humanas sobre o mesmo. (COSTA, 2010, p. 45)

Com base em diversos estudos do Painel Intergovernamental de Mudanças
Climáticas – IPCC (1988), foi criada pela ONU a Convenção de Mudanças Climáticas das
Nações Unidas (UNFC), considerando prioridade a redução da emissão de gases de efeito
estufa (COSTA, 2010).
A COP–15 objetivou renovar os acordos firmados, no Protocolo de Kyoto (1997)74,
de redução da emissão de gases de efeito estufa. Esta conferência trouxe grandes impasses no
que tange ao desenvolvimento e à proteção ao meio ambiente. Destaca-se como um dos
objetivos desta conferência a tentativa de se determinar como e quantos países como Brasil e
China teriam condição de limitar suas emissões de gases de efeito estufa, sem limitar o
crescimento econômico dessas nações. Além disso, países como os EUA, Japão e Austrália
também deveriam limitar a emissão de gases de efeito estufa (COSTA, 2010).
Segundo Costa (2010), esta conferência não atingiu seus objetivos 75 devido aos
impasses entre os países, divididos entre ricos, pobres e emergentes. Prova disso está no
exemplo dos Estados Unidos, que, mergulhados em uma crise econômica, foram relutantes
em cumprir o controle de emissões, inclusive aqueles firmados no protocolo de Kyoto, bem
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O Protocolo de Kyoto (1997) tinha como objetivo a redução de 5,2% até 2012, de gases de efeito estufa
lançados na atmosfera (COSTA, 2010).
As metas concebidas na Conferência de Copenhague eram a redução na emissão de gases, por parte dos
países ricos, de pelo menos 25%, em relação a 1990 (COSTA , 2010).
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como a China76, representante dos países emergentes, que foi contra a fixação de metas
obrigatórias de emissão de gases.
Assim, esta conferência só não foi pior em termos de avanços para as questões
ambientais, porque nela todos os participantes concordaram que a temperatura do planeta não
poderia subir além de 2 graus. As decisões mais importantes foram proteladas (COSTA,
2010).

4.1.1.5 Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (2012)

Realizada na cidade do Rio de Janeiro, de 20 a 22 de junho de 2010, ficou conhecida
como Rio+20, justamente por realizar-se 20 anos após a Rio-92, tendo como foco o que se
chamou economia verde, bem como a erradicação da pobreza (THOMÉ, 2016).
Para Milaré (2013), esta conferência faz parte de um conjunto de outras77 realizadas
pela ONU – Organização das Nações Unidas –, cuja finalidade era, fundamentalmente,
minimizar a pobreza extrema e a falta de desenvolvimento tecnológico e ela associada em
várias nações do mundo.
Nessa conferência, resgataram-se os empenhos feitos na ECO-92, com destaque para
aqueles que estabeleciam responsabilidade pelas degradações ambientais de maneira
equivalente, como esclarece Thomé:
Na Rio+20 foram reafirmados todos os princípios da Declaração do Rio de Janeiro
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (elaborada na ECO-92), inclusive o
princípio da responsabilidade na busca internacional do desenvolvimento
sustentável, tendo em vista as pressões que suas sociedades exercem sobre o meio
ambiente. (THOMÉ, 2016, p. 46)

Para Milaré, a conferência foi marcada por certa apatia e pela falta de articulação da
governança global, bem como a nítida falta de envolvimento do Brasil, país anfitrião, cujo
comportamento sugeria uma descrença no tema. Contudo, afirma que não se pode considerar
que o evento foi de todo perdido, em função dos encontros científicos e políticos que ele
proporcionou.
Em termos de objetivos, pode-se dizer que eram dois os pleiteados pela ONU. Assim
explica o citado autor:

76
77

País que mais emite carbono na atmosfera atualmente (COSTA, 2010).
Estocolmo 1972; Rio de Janeiro 1992; Johanesburgo 2002 (MILARÉ, 2013).
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A ONU tinha dois objetivos centrais para a Conferência, como dois eixos em torno
dos quais girassem as discussões: „A economia verde no contexto do
Desenvolvimento Sustentável e a erradicação da pobreza‟, bem como a „Governança
Global para o Desenvolvimento Sustentável‟. Percebe-se que a bandeira do
desenvolvimento sustentável foi apropriada por várias mãos e continua com os
porta-estandartes em todos os continentes. (MILARÉ, 2013, p. 1572)

Conforme Thomé, o conceito desenvolvimento sustentável foi neste encontro
certificado em um pacto internacional expresso em “O futuro que queremos”, nome dado ao
Documento Final da Conferência, que apresentou outros reconhecimentos e acordos, como
explica:
Além disso, reconhece a erradicação da pobreza como condição indispensável para o
desenvolvimento sustentável e como um dos maiores desafios da atualidade. Elenca
ainda, como objetivo geral da sustentabilidade, além da erradicação da pobreza, a
necessidade de promoção de mobilidades sustentáveis de produção e consumo.
(THOMÉ, 2016, p. 46-47)

O resgate histórico se encerra aqui, por se entender que este levantamento fornece
elementos para a compreensão do movimento das discussões internacionais, concernentes ao
meio ambiente.

4.2 Uma breve análise do artigo 225 da Constituição Federal brasileira

De acordo com Thomé, até meados de 1970 a forma do ser humano se relacionar
com a natureza era utilitarista. A partir de então, uma série de contingências 78 transformaram
essas relações, criando uma grande mobilização mundial em torno da proteção do meio
ambiente. Para esse autor, essa proteção foi a característica principal da Conferência de
Estocolmo (1972), que influenciou sobremaneira os textos constitucionais de diversos países,
entre eles os do Brasil, como explica:
A visão protecionista surgida a partir da Conferência da Estocolmo em 1972
influenciou ordenamentos jurídicos de diversos países, dentre eles o do Brasil, que já
em 1973 cria a Secretaria do Meio Ambiente – SEMA e em 1981 a Política
Nacional do Meio Ambiente. A proteção do meio ambiente passa então a ser
efetivamente tutelada pelo ordenamento jurídico nacional, ainda que no âmbito
infraconstitucional. (THOMÉ, 2016, p. 112)
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“Descobertas científicas ascenderam às discussões internacionais acerca da proteção ambiental. Movimentos
populares resistentes às tragédias ambientais causadas pelo homem em defesa de melhor qualidade de vida
eclodiram, sobre tudo no Japão, na Europa e nos Estados Unidos. Tais acontecimentos, estopins da crise
ambiental, foram fundamentais para a elaboração dos primeiros princípios de proteção ambiental” (THOMÉ,
2016, p. 111).
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Para Padilha, antes da Constituição de 1988, as leis infraconstitucionais que tinham
como finalidade proteger o meio ambiente o faziam de maneira ineficiente, bem como as
constituições anteriores79 só se referiam a ele de forma indireta. Assim, naquela época, a
proteção era feita por meio do amparo à saúde, sendo esta a forma mais próxima de defesa do
meio ambiente80 (PADILHA, 2010).
Segundo Machado (2015), a Constituição Federal de 1988 é a primeira, dentre as
constituições do Brasil, a mencionar o termo “meio ambiente” em seu texto.
Para Silva, as constituições anteriores a 1988 não apresentavam nenhum elemento
jurídico de proteção ao meio ambiente no que diz respeito à sua dimensão natural, sendo a
Constituição de 1988 a primeira a fazer isso, o que a caracterizou como uma constituição
ambientalista. Sobre as características de como o tema ambiental é abordado na Constituição
de 1988, Silva escreve que ela “traz um capítulo específico sobre o meio ambiente, inserido
no título da „Ordem Social‟ (Capítulo VI do Título VIII). Mas a questão permeia todo o seu
texto, correlacionada com os temas fundamentais da ordem constitucional” (2013, p. 49).
Fiorillo aponta que o meio ambiente foi consagrado pela Constituição de 1988 como
um bem que não é público e nem privado, mas de todos, indo já ao encontro de um contexto
típico do século XXI, marcado pelo desenvolvimento tecnológico e pelos grandes
contingentes populacionais. Sobre este direito na Constituição Federal explica:
Diante desse quadro, a nossa Carta Magna estruturou uma composição para a tutela
dos valores ambientais, reconhecendo-lhe características próprias, desvinculadas do
instituto da posse e da propriedade, consagrando uma nova concepção ligada a
direitos que muitas vezes transcendem a tradicional ideia dos direitos ortodoxos: os
chamados direitos difusos. Isso foi realizado por conta do art. 225 do Texto
Constitucional [...]. (FIORILLO, 2012, p. 63)

Para se compreender os fundamentos do art. 225, consagrado na Constituição da
República de 1988, necessário se faz conhecer o seu conteúdo:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.
79
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“A primeira Constituição brasileira, editada em 1824, não fazia qualquer referência ao meio ambiente e à
proteção dos recursos naturais. Essa ausência de disciplinamento constitucional é observada em todos os
cinco textos subsequentes editados pelo legislador constituinte, ou seja, às Constituição de 1891, de 1934, de
1937, de 1946 e de 1967/1969 tampouco se manifestaram sobre a proteção ambiental. Os recursos naturais
eram tidos como recursos econômicos a serem explorados e a sua abundância tornava inimaginável a
necessidade de algum tipo de proteção. Esse era o contexto histórico das Constituições anteriores à Carta
promulgada em 1988” (THOMÉ, 2016, p. 111).
Esta proteção era realizada por meio da defesa de boas condições sanitárias (PADILHA, 2010).

93
§1º – Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies e ecossistemas;
II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade;
V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente;
VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais a crueldade.
§2º – Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público
competente, na forma da lei.
§3º – As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
§4º – A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal
Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á,
na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
§5º – São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações
discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
§6º – As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida
em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. (BRASIL, 1988)

Segundo Fiorillo (2012), o caput do art. 225 apresenta quatro pontos de análise
fundamentais, a saber: o primeiro deles é o significado da expressão “direito de todos”, o
segundo a compreensão do que vem a ser bem81 ambiental, o terceiro diz respeito à finalidade
do direito ambiental e o quarto, a compreensão de bem ambiental para as futuras gerações.
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“A palavra „bem‟ vem do latim bene ou bonum. Possui dois sentidos: um denominado lato e outro chamado
stricto. Em sua acepção mais ampla e menos técnica, bem é tudo o que qualifica uma coisa ou uma ação
positivamente, emprestando-lhe um adjetivo que o eleve na apreciação valorativa, ou ainda, tudo aquilo que é
feito de modo bom [...]. Quanto ao sentido mais estrito da palavra bem, veremos que na verdade há uma
variação, conforme a área de estudo em que é empregada [...]. Interessa sublinhar que no campo do direito e
numa conceituação jurídica geral, bem é definido como tudo aquilo que tem valor para o particular ou para a
sociedade, entendendo-se por valor, em sentido primário e fundamental, a capacidade de algo para satisfazer
necessidades humanas. Por conseguinte – e ao mesmo tempo – é na característica de utilidade à pessoa ou à
coexistência em sociedade que reside a configuração mais elementar do que se entende por bem jurídico. Em
outras palavras: a natureza apta da coisa a satisfazer necessidades do homem e da coletividade e a utilidade
são os denominadores conceituais comuns de tudo o que se estima por bem jurídico. Dessa forma,
conceituamos o bem jurídico com sendo a atribuição de utilidade que é feita pela sociedade ou pela pessoa
para suprir as necessidade do ser humano, assegurando ou melhorando o bem-estar físico ou psíquico do
homem” (AMARAL, 2005, p. 70-71).
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O fato do bem ambiental ser designado um direito de todos lhe confere o atributo de
bem difuso, encontrando amparo também no artigo 5º da Constituição Federal82. Assim, é
direito de “todos” os cidadãos brasileiros natos ou naturalizados a qualidade de vida expressa
no texto constitucional. Contudo, algumas correntes jurídicas levam em consideração que o
termo “todos” pode se referir a qualquer pessoa humana, “sustentando que além de brasileiros
e estrangeiros residentes no País, toda e qualquer pessoa humana teria a possibilidade de estar
adaptada a tutela desses valores ambientais” (FIORILLO, 2012, p. 64). Ponto de divergência
para este autor é que a maximização do direito ambiental nestes termos compromete a
soberania dos povos em uma sociedade de grandes proporções populacionais.
O segundo ponto analisado por Fiorillo está na compreensão dada ao caput do art.
225 dentro de uma nova perspectiva de bem ambiental, como destaca:
Por sua vez, a Constituição Federal de 1988 inova o ordenamento, destacando do
bem ambiental alguns desses direitos e protegendo bens que não são suscetíveis de
apropriação, seja pela pessoa física, seja pela pessoa jurídica. Na verdade, a
Constituição formulou inovação revolucionária no sentido de criar um terceiro
gênero de bem, que, em face de sua natureza jurídica não se confunde com os bens
públicos e muito menos com os privados. (FIORILLO, 2012, p. 65-66)

Já sob o ponto de vista das finalidades do Direito Ambiental, o terceiro item
analisado por Fiorillo (2012) foi a relação do bem ambiental difuso com a “sadia qualidade de
vida” prevista no caput do art. 225, que remete a tutela ao ser humano e que está presente em
vários pontos da Constituição Federal.
O último ponto destacado por Fiorillo (2012) é que há uma imposição de
responsabilidade pela preservação do meio ambiente ao Estado enquanto Poder Público, bem
como a toda coletividade, que deve garantir sua defesa e preservação para as presentes e
futuras gerações. Desta forma, os sujeitos de direito presentes deverão atuar para que os bens
ambientais não desapareçam para as futuras gerações. Segundo Fiorillo foi a “primeira vez
que a Constituição Federal se reporta a direito futuro, diferentemente daquela ideia tradicional
do direito de sucessão previsto no Código Civil” (FIORILLO, 2012, p. 67). Assim, o autor
demostra a extensão da tutela do meio ambiente com a finalidade de garanti-lo às futuras
gerações, ao se referir à proteção do patrimônio genético como uma de suas dimensões.
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“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e
à propriedade [...]” (BRASIL, 1988).
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De uma maneira geral, entende-se, assim, que a responsabilização pela degradação se
amplia a todos os poluidores, considerando aqueles que atuam por ação ou por omissão, desde
que se relacionem com o evento danoso ao meio ambiente.
Nessa dimensão, as tutelas civil, administrativa e penal buscam coibir as ilicitudes
baseando-se em princípios ambientais83.

4.3 A Educação ambiental

A Educação ambiental surge no bojo de uma tomada de consciência do ser humano
de que ele não é a medida de todas as coisas e que a forma como vem se relacionando com a
natureza é incompatível com a capacidade desta em proporcionar um ambiente adequado à
vida no planeta.
Segundo Reis e Kiwonghi “a Terra clama justiça ante as ações destruidoras
explanatórias e depredadoras do ser humano que, na realidade, é protagonista do binômio
„natureza e ser humano‟ ou „ser humano e meio ambiente‟” (2014, p. 67).
Para Canepa, a tomada de consciência da importância da natureza para a vida é que
levou à criação de legislações protetivas ao meio ambiente, que procuram garantir por meio
destes instrumentos, condições ambientais saudáveis à espécie humana e a seu meio ambiente.
Para a referida autora, este momento marca o surgimento de outra perspectiva de
antropocentrismo e de uma nova maneira de conciliar meio ambiente e desenvolvimento
econômico, como explica:
A problemática ambiental, portanto, só teve repercussão a partir da conscientização
da finitude dos recursos naturais e do desequilíbrio causado pela utilização em larga
escala da natureza, em nome do desenvolvimento econômico, assim, como de um
distanciamento da visão antropocêntrica radical para a aceitação de um
„antropocentrismo alargado‟, no qual se constata uma responsabilidade social
perante o meio ambiente [...]. (CANEPA, 2004, p. 743)

Segundo Lanfredi “no que diz respeito à área ambiental, vivemos tempos
promissores nesta entrada de milênio, em que a consciência sobre o planeta Terra afirma-se
dia a dia, para garantia da sobrevivência do ecossistema global e da nossa própria espécie”
(LANFREDI et al., 2004, p. 41).
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“Princípios são enunciados deônticos que sedimentam e cristalizam valores e políticas no ordenamento
jurídico (princípios formais e materiais). Denominam-se também princípios as normas técnico-operacionais
do sistema jurídico que orientam mais diretamente as operações estruturais sistêmicas (princípios funcionais
ou operacionais)” (SAMPAIO, 2003, p. 45).
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Neste contexto, a educação surge como uma forma de transformar positivamente a
sociedade, uma vez que “pelo menos em teoria, pressupõe ser algo que melhore a vida do
indivíduo” (REIS; KIWONGHI, 2014, p. 68).
De uma forma mais específica, a Educação ambiental compõe uma das formas de se
proteger o meio ambiente, ameaçado pela intervenção do ser humano. Assim, ela deve servir
de parâmetro, na medida em que a vida no planeta depende da relação harmoniosa com a
natureza.

4.3.1 A Educação ambiental no contexto internacional

O processo de industrialização pelo qual passou o planeta, em especial o mundo
ocidental, gerou uma corrida sem precedentes por recursos naturais que pudessem mantê-lo.
O que se constatou foi uma intensa degradação do meio ambiente em função da forma como
foi conduzido tal processo. Como consequência, foi necessário que se buscasse maneiras de
impedir o avanço de destruição do meio ambiente, sendo a Educação ambiental um desses
mecanismos.
Segundo Reis e Kiwonghi (2014), a aproximação da temática ambiental com a
Educação é realizada desde o século XVIII, momento em que Rousseau correlacionava os
dois assuntos. Contudo, para esses autores, a terminologia “Educação ambiental” foi utilizada
somente em meados do século XX, já no momento em que o ser humano começava a perceber
a limitação da natureza em se renovar diante da exploração de seus recursos.
Assim, a origem da Educação ambiental é relativamente recente e está ligada a
organismos internacionais. Segundo Barbieri e Silva (2009), desde a criação da UNESCO, em
1946, pela ONU, no pós-guerra, o tema Educação ambiental está colocado em pauta, tendo
como origem o debate e a mobilização na sociedade civil organizada e os próprios governos
dos países.
Loureiro (2012) aponta que o termo Educação ambiental foi usado pela primeira vez
em um evento no Reino Unido, na Universidade de Keele, em 1965. Mas, foi na Conferência
das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, em Estocolmo, em 1972, que a articulação
entre Educação e meio ambiente foi considerada importante e colocada na pauta da ONU,
ganhando, dessa forma, projeção internacional. Mais uma vez, o debate e as contingências
internacionais são a força motriz dessa importante discussão.
Barbieri e Silva (2009) indicam que uma das iniciativas da ONU foi a Conferência
sobre a Biosfera, realizada em Paris, em 1968, surgindo o programa Homem e Biosfera (MaB,
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do inglês Man and the Biosphere). Este programa teve como foco a construção de relações
harmoniosas entre o homem e a natureza. Para os autores, tal evento pode ser visto como o
primeiro movimento a considerar o desenvolvimento sustentável.
Ainda dentro da evolução e da aplicabilidade da Educação ambiental, Loureiro
(2012) aponta que foi a UNESCO (Organização para a Educação, Ciência e Cultura) e o
PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) os responsáveis por elaborar
o Programa Internacional de Educação Ambiental (PIEA). Este último, definido como o
organismo internacional encarregado de organizar os encontros no âmbito regional e nacional,
bem como articulá-lo em boletins informativos em vários idiomas.
Barbieri e Silva destacam que a Conferência de Estocolmo, de 1972, trouxe aspectos
específicos referentes à Educação ambiental e afirmam:
Durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano
(CNUMAH), realizada em Estocolmo, em 1972, foram criados alguns instrumentos
para tratar de problemas sociais e ambientais planetários, como a Declaração sobre o
Ambiente Humano, com 26 princípios voltados para orientar a construção de
ambiente que harmonize os aspectos humanos e naturais, considerados essenciais
para o bem-estar dos humanos e para que possam gozar de todos os direitos
fundamentais. De acordo com um desses princípios, é indispensável um trabalho de
educação em questões ambientais, dirigido para jovens e adultos. (BARBIERI;
SILVA, 2009, p. 54)

Na medida em que as discussões sobre o tema foram sendo amadurecidas, novos
eventos sobre o assunto foram surgindo. Para Loureiro foi mediante articulações promovidas
pela UNESCO/PNUMA/PIEA que a Educação ambiental foi ganhando um caráter específico,
culminando na realização, em 1975, do I Seminário Internacional de Educação Ambiental, em
Belgrado. São méritos deste evento:
O grande mérito deste seminário foi, apesar de resvalar em um certo ecologismo
liberal, reforçar a necessidade de uma nova ética global e ecológica. Vinculada aos
processos de erradicação de problemas como fome, miséria, analfabetismo,
poluição, degradação dos bens naturais e exploração humana por meio de um novo
modelo de desenvolvimento e do entendimento de que tais problemas estão
estruturalmente relacionados. Para isso, enfatizou-se a Educação Ambiental como o
processo educativo amplo, formal ou não, abarcando as dimensões políticas,
culturais e sociais, capaz de gerar novos valores, atitudes e habilidade compatíveis
com a sustentabilidade de vida no planeta. (LOUREIRO, 2012, p. 78)

Para Barbieri e Silva, nem todos os pontos dessa conferência foram positivos e a
Carta de Belgrado84, documento final produzido no evento, sofreu diversas críticas: “[...] a
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Os objetivos da educação ambiental, de acordo com a Carta de Belgrado, são os seguintes:
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falta de proposições concretas e uma visão pouco realística foram as críticas mais frequentes à
Carta de Belgrado” (BARBIERI; SILVA, 2009, p. 56).
Até então, diversos eventos relacionados à Educação ambiental buscaram formas de
promover a articulação entre meio ambiente e educação. Loureiro destaca alguns destes
eventos:
Taller Subregional de Educacición Ambiental para Educación Secundaria, realizado
em Chosica, Peru, em 1976, que possui uma das mais complexas abordagens em
Educação Ambiental [...]. Foi um dos primeiros eventos regionais [...] no qual
afirmou a necessidade metodológica de Educação Ambiental ser participativa,
permanente, interdisciplinar, construída a partir da realidade cotidiana, com
implicações sobre o formato curricular no ensino formal. (LOUREIRO, 2012, p. 78)

Outro evento citado por Loureiro foi a Conferência Intergovernamental, realizada em
Tbilisi, de 14 a 26 de outubro de 1977, que teve como característica a grande participação de
representantes de várias nações. A Conferência de Tbilisi buscou identificar a Educação
ambiental como o caminho para se articular os aspectos ambientais com os sociais. Segundo
Loureiro, nesta conferência, a problematização da realidade e a busca pela solução dessa crise
da sociedade deram a tônica das discussões. As recomendações do evento foram a
implantação de políticas públicas para consolidação e universalização da Educação ambiental.
Destaca o consenso na adoção das definições ocorridas neste evento e a perspectiva
emancipatória presente nos ideais dos documentos criados.
Ainda segundo Loureiro, pode-se destacar outros eventos de grande relevância para a
consolidação da Educação ambiental, a saber:
O Seminário Educação Ambiental para América Latina, realizado na Costa Rica, em
1979, e o Seminário Latino-Americano de Educação Ambiental, ocorrido na
Argentina, em 1988, que reforçaram a necessidade de preservação do patrimônio
histórico-cultural e a função estratégica da mulher na promoção do desenvolvimento
local e das culturas ecológicas. O Congresso Internacional de Educação e Formação
Ambientais, sucedido em Moscou, no ano de 1987, que ao avaliar os avanços
1. Conscientização: contribuir para que indivíduos e grupos adquiram consciência e sensibilidade em relação
ao meio ambiente como um todo e quanto aos problemas relacionados com ele.
2. Conhecimento: propiciar uma compreensão básica sobre o meio ambiente, principalmente quanto às
influências do ser humano e de suas atividades.
3. Atitudes: propiciar a aquisição de valores e motivação para induzir uma participação ativa na proteção ao
meio ambiente e na resolução dos problemas ambientais.
4. Habilidades: proporcionar condições para que os indivíduos e grupos sociais adquiram as habilidades
necessárias a essa participação ativa.
5. Capacidade de avaliação: estimular a avaliação das providências efetivamente tomadas em relação ao meio
ambiente e aos programas de educação ambiental.
6. Participação: contribuir para que os indivíduos e grupos desenvolvam o senso de responsabilidade e de
urgência com relação às questões ambientais.
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obtidos e ratificar as diretrizes de Tbilisi, enfatizou o estímulo à organização de
redes de informação e comunicação entre profissionais. A Jornada Interamericana de
Educação Ambiental, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, paralela à Conferência
Oficial, na Rio 92, na qual foi produzido o já destacado Tratado de Educação
Ambiental para a Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global.
(LOUREIRO, 2012, p. 81-82)

O Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade
Global, segundo Loureiro “expressa o que os educadores de países de todos os continentes
pensam em relação à Educação Ambiental e estabelece um conjunto de compromissos
coletivos para a sociedade civil planetária” (2012, p. 82).
Esse autor encerra seu resgate histórico sobre a Educação ambiental no mundo, ao
apresentar a Conferência Meio Ambiente e Sociedade: Educação e Consciência Pública para a
Sustentabilidade, que ocorreu em Thessaloniki, em 1997. Essa conferência buscou dar
prioridade a “formação de professores, a produção de materiais didáticos e a realização de
encontros de menor porte para a troca de experiências entre educadores” (LOUREIRO, 2012,
p. 82).
Chama a atenção para o fato de que as discussões em torno da cidadania e da ética
estiveram presentes em todas as conferências internacionais elencadas, além dos
questionamentos e cobranças à emergência de uma nova postura da sociedade, diante das
necessidades ambientais impostas no tempo atual. Contudo, questiona o excessivo caráter
genérico desses documentos, que não deixaram que as mudanças propostas por eles fossem
concretizadas, já que foram cooptadas e aplicadas segundo os interesses de cada um
(LOUREIRO, 2012).

4.3.2 A Educação ambiental no Brasil

Para Loureiro (2012), a Educação ambiental no Brasil aconteceu de maneira tardia,
de forma que este assunto só ganhou força pública em meados da década de 1980, tendo seu
auge com a inclusão do tema na Constituição de 1988 do Brasil.
De acordo com Carvalho (2001), na década de 1970, não existia qualquer política
educacional que mencionasse a Educação ambiental no Brasil.
Já Lima (2009) diz que a origem da Educação Ambiental é múltipla e remete a uma
transdisciplinaridade85, já que tem em seu arcabouço teórico disciplinas de diversos campos
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“A transdisciplinaridade é uma noção razoavelmente nova. Inicialmente, o conhecimento era trabalhado de
modo integrado. O estudioso se aplicava em conhecer o todo para analisar um tema. A partir de Descartes,
ocorre a compartimentalização do conhecimento, a segmentação das ideias, em que um pesquisador analisa
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do conhecimento. Reis e Carvalho explicam a importância da transdisciplinaridade diante da
complexidade do conhecimento:
A fragmentação do saber tem exigido novas posturas das diversas áreas. O saber tem
se tornado tão peculiar que as áreas têm dificuldade em se relacionarem, pois não
sabem por onde começar. Se a divisão do saber parece não ter fim, isso não significa
que novos métodos sejam necessários. Nesse sentido, a transdisciplinaridade é
indispensável em meio aos problemas dos tempos atuais. (REIS; CARVALHO,
2013, p. 12)

Percebe-se que a Educação ambiental parece ser, originalmente, tema transversal
dentro da matéria ambiental, e, necessariamente, exige conhecimentos em diversos campos do
saber, como os da biologia, antropologia, geografia, saúde e outros.
Loureiro aponta o caráter pouco democrático e centralizado no início da discussão da
questão ambiental no país, caráter este justificado pelo fato de o Brasil viver na época sob um
regime político ditatorial. Assim, o tema teria sido abordado “mais por força de pressões
internacionais do que por movimentos sociais de cunho ambiental, nacionalmente
consolidados” (LOUREIRO, 2012, p. 88).
Para esse autor, o movimento ambientalista só se estabelece como um movimento
popular após a década de oitenta e ressalva o fato de que no Rio Grande do Sul isso aconteceu
um pouco antes. Contudo, o caráter conservador predominou no discurso e na prática dos
movimentos ambientalistas da época, e explica como aconteceu a inserção da matéria
Educação Ambiental naquele momento em nossas instituições:
Nesse contexto, a Educação Ambiental se inseriu nos setores governamentais e
científicos vinculados à conservação dos bens naturais, com forte sentido
comportamentalista, tecnicista e voltada para o ensino de ecologia e para a resolução
de problemas. Evidentemente que já havia perspectivas críticas que vinculavam o
social ao ambiental, mesmo entre setores de órgãos de meio ambiente como a Feema
(Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente), no Rio de Janeiro, e a Cetesb
(Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), em São Paulo, que
realizaram importantes cursos e produziram alguns textos e guias didáticos
excelentes nos anos setenta e oitenta, contudo não eram tendências hegemônicas
apenas uma perspectiva de seu objeto de estudo. Na atualidade, busca-se novamente conectar os
conhecimentos e as ideias, criados em áreas diferentes aparentemente tão distintas, que ao serem unidas
formam um todo. Essa junção pode ocorrer de várias formas: a) Multidisciplinaridade: gama de disciplinas
que são propostas simultaneamente, sem evidenciar as relações existentes entre elas, formando um sistema de
apenas um nível e com objetivos múltiplos, mas não havendo nenhuma cooperação, mas sem coordenação
entre as disciplinas; b) Pluridisciplinaridade: justaposição de diversas disciplinas situadas geralmente no
mesmo nível hierárquico e agrupadas de modo a fazer aparecer as relações existentes entre elas, que formam
um sistema de um só nível e com objetivos múltiplos, havendo cooperação, mas sem coordenação entre as
disciplinas; c) Interdisciplinaridade: formação de um sistema no qual há coordenação e cooperação entre as
diversas disciplinas conexas; d) Transdisciplinaridade: formação de um sistema em que existe uma teoria
única a partir de campos de conhecimentos antes vistos como sendo autônomos, e conectando com os
saberes” (CUSTÓDIO, 2014, p. 120, grifo nosso).
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(como não são) nem possuíam, à época, grande capilaridade no tecido social.
(LOUREIRO, 2012, p. 88-89)

É evidente que esta característica tradicionalista na construção da Educação
ambiental no Brasil deixou marcas, que se perpetuam até os dias atuais, principalmente no
senso comum. Assim, muitas práticas em Educação ambiental seguem hoje uma linha restrita
e pouco efetiva, como explica Loureiro:
Apesar de a complexidade ambiental envolver múltiplas dimensões, verifica-se,
atualmente, que muitos modos de fazer e pensar a Educação Ambiental enfatizam ou
absolutizam a dimensão ecológica da crise ambiental, como se os problemas
ambientais fossem originados independentemente das práticas sociais. (LOUREIRO,
2012, p. 13)

Medina (1997) elenca, cronologicamente, alguns acontecimentos que influenciaram
o surgimento da Educação ambiental no Brasil, como a criação da Secretaria Especial do
Meio Ambiente (SEMA), no âmbito do Ministério do Interior, que, entre outras atividades,
contemplou a Educação ambiental, em 1973. Explica que em 1977, a SEMA constitui um
grupo de trabalho para a elaboração de documentos sobre a Educação ambiental, definindo o
seu papel no contexto brasileiro, bem como aconteceram seminários, encontros e debates
preparatórios à Conferência de Tbilisi.
Ainda segundo Medina (1997), de 1978 a 1985, a Secretaria de Educação do Rio
Grande do Sul desenvolveu o Projeto Natureza; houve a criação de cursos voltados às
questões ambientais em várias universidades brasileiras, em 1978; o Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA) apresentou uma resolução, estabelecendo diretrizes para a
Educação ambiental, em 1984 e em 1987, o MEC aprovou o Parecer nº 226/87, do
conselheiro Arnaldo Niskier – inclusão da Educação Ambiental nos currículos escolares de 1º
e 2º graus.
Em 1988, foi promulgada a atual Constituição Federal brasileira. No seu Capítulo VI
– Do Meio Ambiente –, art. 225, inciso VI, destacou a necessidade de promover a Educação
ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do
meio ambiente, tendo para cumprimento desses preceitos constitucionais, leis federais,
decretos, constituições estaduais e leis municipais determinaram a obrigatoriedade da
Educação ambiental (MEDINA, 1997).
Em 1989, houve a criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), pela fusão da SEMA, SUDEPE, Superintendência da
Borracha (SUDHEVEA) e Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), onde
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funcionava a Divisão de Educação Ambiental; criou-se, também, o Fundo Nacional do Meio
Ambiente (FNMA) no Ministério do Meio Ambiente (MMA), apoiando projetos que incluem
a Educação ambiental (MEDINA, 1997).
Em 1991, o MEC, por meio da Portaria nº 678 (14/05/91) instituiu que todos os
currículos nos diversos níveis de ensino deveriam contemplar conteúdos de Educação
ambiental; em 1992, houve a criação dos Núcleos Estaduais de Educação Ambiental do
IBAMA (NEAs); houve participação das ONGs do Brasil no Fórum de ONGs e na redação do
Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis; já em 1993, criaram-se os
Centros de Educação Ambiental do MEC, com a finalidade de criar e difundir metodologias
em Educação ambiental (MEDINA, 1997).
No ano de 1994 ocorreu a aprovação do Programa Nacional de Educação Ambiental
(PRONEA), com a participação do MMA–IBAMA–MEC–MCT–MINC; em 1996, criou-se a
Câmara Técnica de Educação Ambiental, CONAMA, bem como novos Parâmetros
Curriculares do MEC, incluindo a Educação ambiental como tema transversal do currículo
(Lei 9.394/96); houve a criação da Comissão de Educação Ambiental do MMA, em 1997
(MEDINA, 1997).
Informa Medina que em 1999 instituiu-se a obrigatoriedade da Educação ambiental
em todos os níveis de ensino formal no Brasil, a partir da promulgação da Lei de Política
Nacional de Educação Ambiental, sob o nº 9.795/99, sendo essa fruto de um longo processo
de interlocução entre ambientalistas, educadores e poder público.
Conforme Medina (1997) a referida lei estabelece em seu art. 10, parágrafo primeiro,
que a Educação ambiental não ocupará o lugar de disciplina específica no currículo escolar.
Isso significa que a Educação ambiental deve ser encarada e entendida a partir de uma
abordagem que envolva várias disciplinas, de forma a buscar o entendimento e soluções para
os graves problemas ambientais atuais.
Diante dessa trajetória, percebe-se que a Educação ambiental no Brasil nasceu da
gestão ambiental e, só mais tarde, foi incorporada pela política educacional. A partir dessa
perspectiva, a Educação ambiental pode e deve ter uma função muito maior dentro do
contexto social, “[...] sendo compreendida não apenas como um instrumento de mudança
cultural ou comportamental, mas também como um instrumento de transformação social para
se atingir a mudança ambiental” (LOUREIRO, 2012, p. 14).
Uma das peculiaridades da Educação ambiental no Brasil, segundo Lima (2001), é
que ela se inseriu primeiro na atuação dos órgãos públicos do meio ambiente e não como uma
ação dos órgãos educacionais, como seria previsto.

103
Segundo Dias, citado por Lima “enquanto o sistema educacional brasileiro não
assimilava as novas ideias os órgãos ligados ao meio ambiente resolveram tomar a questão
para si, o que não foi ruim, pois, do contrário, ainda estaríamos na estaca zero” (DIAS apud
Lima, 2009, p. 150).
Diferente do entendimento de Dias, Loureiro (2012) avalia que não foi positivo o
acolhimento da Educação ambiental no âmbito dos organismos ambientais em detrimento do
sistema educacional. Ressalta, como consequência disso, o vínculo excessivo da Educação
ambiental à resolução de problemas de caráter mais físicos do ambiente, e a pouca definição
de um contexto de ação, limitando as discussões às questões sociais e a temas centrais do
conhecimento educativo.
Contudo, uma das principais consequências do afastamento da perspectiva
educacional da Educação ambiental no seu nascedouro foi, segundo Loureiro, a falta de
reflexão sobre o movimento ambientalista, como explica:
E mais, a ausência de reflexão sobre o movimento ambientalista, seus propósitos e
significados políticos, levou à incorporação acrítica por parte dos educadores
ambientais, das tendências conservadoras e pragmáticas dominantes, estabelecendo
ações educativas dualistas entre o social e o natural, fundamentadas em concepções
abstratas de ser humano e generalistas e idealistas do modo como definem a
responsabilidade humana no processo de degradação ambiental. (LOUREIRO, 2012,
p. 90)

Diante deste contexto, a Educação ambiental, “perdeu o sentido de Educação como
vetor de transformação social e civilizacional” (LOUREIRO, 2012, p. 90), além de não ter
constituído uma política pública consistente.

4.3.3 A Educação como base para a construção de um conceito emancipatório de Educação
ambiental

De uma maneira geral, a educação sempre foi vista como essencial para todas as
pessoas, independente do país em que elas vivem. Mas isso não denota discordâncias com
relação ao seu conceito ou a sua aplicação. Prova disso são as divergências de suas finalidades
e dos meios que são utilizados para sua efetividade.
Para Adorno (2012, p. 141), a educação seria “a produção de uma consciência
verdadeira”. Alguns questionamentos são colocados diante dessa definição, devido à realidade
do contexto em que ela se insere.
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Assim, a educação estaria condicionada à busca de uma verdade. Contudo, como
enuncia Silva, vive-se em um tempo em que o conceito de verdade está se esfacelando. Para
tanto, critica as promessas da racionalidade moderna em levar o homem à completude pela
“liberdade de consciência” (SILVA, 2001, p. 28).
Diversos autores já anunciam a crise do paradigma da racionalidade moderna e seus
reflexos na humanidade, entre eles Boaventura de Sousa Santos, que diz:
Vivemos num tempo atônito que ao debruçar-se sobre si próprio descobre que os
pés são um cruzamento de sombras, sombras que vêm do passado que ora pensamos
já não sermos, ora pensamos não termos ainda deixado de ser, sombras que vêm do
futuro que ora pensamos já sermos, ora pensamos nunca virmos a ser. (SANTOS,
2010, p. 13)

A crise do paradigma científico moderno, pautada na razão instrumental, estendeu-se
por toda a ciência, não só nas naturais, mas também nas humanas. Silva alerta para a perda
das referências éticas em função da verdade forjada pela razão instrumental na modernidade:
Trata-se da situação, atualmente vivida, da perda das referências éticas, ou da
substância ética da vida. Deve-se entender isso como unilateralidade porque não se
trata apenas de uma divisão ou de uma tensão entre elementos diversos; o que ocorre
é uma anulação da relação ético-prática com o mundo, o que resulta numa anulação
da subjetividade, já que o sujeito perdeu o equilíbrio que o sustentaria na articulação
entre meios e fins, e dessa maneira perdeu a possibilidade de produzir a verdade
histórica que preencheria a existência com um sentido efetivo. Daí as expressões
„crise de sentido‟ e „crise de valores‟ que são muitas vezes utilizadas para designar a
época contemporânea. (SILVA, 2001, p. 29)

É diante da crise que Adorno conclui sobre a necessidade de se buscar uma
consciência verdadeira, que teria em sua concretização grande importância para a construção
das democracias. Ao se referir à importância deste tipo de consciência, pontua:
Isto (a produção de uma consciência emancipada) seria inclusive da maior
importância política; sua ideia, se é permitido dizer assim, é uma exigência política.
Isto é: uma democracia com o dever de não apenas funcionar, mas de operar
conforme o seu conceito, demanda pessoas emancipadas. Uma democracia efetiva
só pode ser imaginada enquanto uma sociedade de quem é emancipado. (ADORNO,
2012, p. 141-142)

Silva (2001) aponta as dificuldades para se concretizar a educação dentro de um
contexto em que o sujeito se vê preso a determinantes sociais e históricos. Esses
determinantes anulam sua liberdade e consciência. O autor ainda constata que as condições
objetivas têm provocado um esfacelamento das subjetividades.
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Refere-se ainda à política como um fator fundamental no processo de construção da
consciência verdadeira, que, como explicitado no conceito de educação proposta por Adorno,
só surge pela emancipação. O estabelecimento desta consciência passaria, então, pela
emancipação, ela é uma “exigência política” da sociedade democrática.
Neste aspecto, a educação, como proposta de emancipação, assumiria um papel
central para a construção de uma sociedade democrática. Entretanto, podem surgir problemas
ao se prever uma inoperância da democracia. Diz Silva: “quando a democracia não „opera
conforme seu conceito‟ a sociedade não apenas parece prescindir da emancipação como até
mesmo produz uma pressão sobre os indivíduos no sentido de que a emancipação não se torne
uma realidade” (SILVA, 2001, p. 30).
É nítida a dialética de interdependência estabelecida entre a democracia efetiva e os
processos emancipatórios propostos pela educação. Assim, Silva aponta que componentes
antidemocráticos podem estar presentes em sociedades ditas democráticas:
Há, portanto, um componente antidemocrático nas sociedades formalmente
democráticas, que as condições conjunturais podem exacerbar, a ponto de se
produzir algo muito próximo de uma situação totalitária no interior da própria
democracia. Isso acontece quando os indivíduos assimilam o que Adorno chama de
„ideais exteriores‟ sem que estes passem pelo crivo crítico de uma consciência
emancipada. (SILVA, 2001, p. 30)

Hodiernamente

percebe-se

que

a

persistência

dos

paradigmas

vigentes,

transformados em verdades absolutas e inquestionáveis, engessam os processos de evolução
da sociedade. Para Silva, as ideologias têm impedido que a consciência progrida de maneira
emancipada. Completa ainda esse autor que, ao se falar de emancipação remete-se
necessariamente ao que Adorno, citado por Silva (2001, p. 30), chamou de “o peso
imensurável do obscurecimento da consciência pelo existente”. Silva explica, segundo as
concepções de Adorno, o que seria o motivo deste “eclipse mental”, questionando: “qual a
causa desse obscurecimento? Ela pode ser encontrada, segundo Adorno, numa atitude de
hiper-realismo que leva as pessoas a entenderem que a única conduta coerente perante a
realidade (o existente) é a adaptação” (SILVA 2001, p. 30).
Entende-se que este processo força uma situação de adaptação a uma realidade a ser
mantida a qualquer custo. Mas a quem serve a manutenção desta ordem? Nesse diapasão,
pode-se compreender a relação dos processos emancipatórios com a política, como indicou
Adorno. A gravidade da situação se amplia quando se percebe a complexidade do processo de
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adaptação – tratado aqui como hiper-realismo –, que se constrói nas profundas estruturas da
sociedade, nas palavras de Adorno:
Se posso crer em minhas observações, suporia mesmo que entre os jovens e,
sobretudo, entre as crianças encontra-se algo como um realismo supervalorizado –
talvez o correto fosse: pseudo-realismo – que remete a uma cicatriz. Pelo fato de o
processo de adaptação ser tão desmesuradamente forçado por todo o contexto em
que os homens vivem, eles precisam impor a adaptação a si mesmos de um modo
dolorido, exagerando o realismo em relação a si mesmos [...]. (ADORNO, 2012, p.
144-145)

As consequências dos processos de adaptação são inevitáveis e levam a um
aviltamento da consciência, uma vez que estão na contramão das determinantes que a
estruturam. Como afirma Silva “a consciência humana tem como sua diferença a prerrogativa
da escolha, e quando nega essa diferença nega a si própria” (2001, p. 30).
Para esse autor a imposição da vontade do outro, no sentido de não ser aquilo que é
da nossa consciência tem sido uma constante na sociedade. A este contexto dá o nome de
“mundo administrado” (SILVA, 2001, p. 31). Alerta para o fato de que os processos de
adaptação são antiemancipatórios e que, ao se preparar para ele, toda sociabilidade será
sempre um processo de adaptação. Assim explica o sentido do hiper-realismo:
Trata-se da concepção de que a realidade é intocável e imutável: é este o sentido do
hiper-realismo, a aceitação pura e simples à qual se segue naturalmente a adaptação,
como se não fosse possível agir de outra maneira, já que a realidade por sua vez
também não pode se apresentar de outra forma. (SILVA, 2001, p. 30)

O hiper-realismo, portanto, é um dos mecanismos de manutenção do status quo,
gerando consequências sérias para o homem, que segundo Silva (2001) se diferem do ser
natural, já fadado a viver de uma única maneira.
Assim, torna-se fundamental colocar em pauta os posicionamentos ideológicos
vigentes, porque esses obedecem a um ciclo de existência, e com o tempo passam a não
responder a demandas de uma sociedade em constante evolução.
As ideologias devem ser questionadas, uma vez que podem representar um
retrocesso que impede a chegada do novo. Deste ponto de vista, é preciso que o antigo possa
morrer para que o novo possa chegar, o que leva, inclusive, a se perceber que a pulsão de
morte, do campo freudiano, neste contexto assume outro valor, como explica Garcia-Roza:
De fato, se a pulsão coloca em causa o natural, se por ela e a partir dela o natural tem
que ser recriado, sua identificação com a vontade de destruição é legítima. Não se
deve entender essa vontade de destruição como a encarnação do mal, como a
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afirmação de um niilismo fundamental implícito na teoria freudiana. O que se está
recusando é a concepção da pulsão de morte como uma tendência a reproduzir o
mesmo. (GARCIA-ROZA, 2004, p. 131)

Dessa forma, a psicanálise de Freud aproxima-se de Adorno, tendo como mote a
crítica em torno das diversas realidades da educação, aí incluída a Educação ambiental.
Ademais, percebe-se em Adorno outras aproximações com a teoria freudiana, como a
relação que estabelece entre o inconsciente e os processos educativos, explicando a
importância destes no contexto de existência daquele, como explica:
Mesmo que o estacionamento racional não dissolva diretamente os mecanismos
inconscientes – conforme ensina o conhecimento preciso da psicologia –, ele ao
menos fortalece na pré-consciência determinadas instâncias de resistência, ajudando
a criar um clima desfavorável ao extremismo. (ADORNO, 2012, p. 136)

Portanto, é a partir de um posicionamento crítico-reflexivo que as atuais concepções
de Educação e de Educação Ambiental devem construir um novo marco teórico, diante da
necessidade de preservação do meio ambiente e da vida de maneira efetiva.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ser humano sempre foi um agente de degradação do meio ambiente. Desde os
tempos mais remotos, a natureza vem recebendo e absorvendo as transformações que a
humanidade lhe impõe. Contudo, com o passar dos anos, essas transformações se acentuaram
vertiginosamente, e os impactos ambientais se tornaram desastrosos e ameaçadores à vida
sadia das presentes e futuras gerações.
O capitalismo, enquanto sistema político, econômico e cultural possibilitou o avanço
de várias áreas de vida humana. São exemplos: o desenvolvimento tecnológico da economia,
da ciência, da cultura, bem como o acesso aos Direito Sociais. Contudo, tem negligenciado,
efetivamente, a preservação do meio ambiente.
Dessa forma, tornou-se uma ameaça à humanidade e à própria natureza. A lógica
capitalista consumista tem apressado a exaustão dos recursos ambientais necessários à
perpetuação da vida na Terra. Assim, a emissão de gases poluentes, o uso desenfreado de
recursos naturais na produção, acidentes ecológicos e o descarte de resíduos na natureza,
oriundos do consumo, têm sido expressões da degradação do meio ambiente.
Este trabalho não buscou aprofundar as implicações geradas pelo capitalismo à
sociedade e, nem mesmo, traçar uma crítica contundente à sua prática. Contudo, quando se
fala em degradação ambiental, não se pode deixar de mencionar os impactos causados ao
meio ambiente por este sistema.
Assim, no que tange à questão ambiental, diversos pesquisadores e filósofos da
modernidade retratam em suas obras como a sociedade capitalista e consumista têm
influenciado nas transformações da natureza, gerando, dentre outras coisas graves, impactos
no ecossistema.
O que se buscou, no entanto, foi verificar os motivos inconscientes que interferem
nos processos de degradação do meio ambiente, ao se investigar as relações entre os conceitos
de pulsão de morte e pulsão de vida com essa degradação, tendo como base as concepções
freudianas. .
Pode-se afirmar que a tomada de consciência proporcionada pelas descobertas
realizadas neste estudo, respaldam de maneira importante a criação e o fortalecimento de
estratégias que venham a minimizar tais processos de degradações ambientais, garantindo
uma relação mais harmônica do ser humano com a natureza.
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O presente trabalho mostra, sobretudo, a necessidade de recrudescer ações em todas
as dimensões possíveis, que visem barrar a destruição do meio ambiente, que levada ao
extremo, poderá resultar na extinção da maioria dos seres vivos da face da Terra.
No âmbito legislativo, pode-se considerar a necessidade de se aperfeiçoar a tutela do
meio ambiente, pelo fortalecimento das legislações ambientais. No que tange à Educação, fazse necessário a adoção, por parte da sociedade, de uma Educação ambiental crítica e
participativa, envolvendo a todos em um processo de conscientização que extrapole o
tradicional e leve em conta, também, elementos como os sistemas de produção e consumo.
A descoberta aqui realizada, que se traduz na principal contribuição desta pesquisa,
foi a percepção de que as ações humanas que degradam a natureza, em maior ou menor
proporção, nem sempre estão fundadas em atitudes conscientes, de forma que o meio
ambiente, muitas vezes, é colocado em segundo plano. O que se verificou foi que a
degradação ambiental tem respaldo em uma dimensão humana inevitável de tendência
inconsciente à morte, à violência, à inércia e ao retorno ao inorgânico, como Freud explicou
ao tratar do seu conceito de pulsão de morte.
Esta tendência à morte é velada e sua essência está presente no interior do aparelho
psíquico e, externamente, manifesta-se em atitudes violentas contra o outro, que pode ser o
semelhante ou mesmo o meio ambiente em suas várias extensões.
A hipótese que se confirmou foi a ligação entre a degradação ambiental e a tendência
original do aparelho psíquico humano de busca pela menor excitação possível, que em sua
finalidade é representada pela morte.
Ao se investigar os motivos subjetivos que possam ter relação com a degradação
ambiental, constatou-se que esta está relacionada à tendência original do aparelho psíquico
humano, a morte, expressa por Freud em Além do Princípio do Prazer e aprofundada em O
Mal-estar na Civilização. Ao contextualizar a psicanálise e alguns de seus principais
conceitos, mostrou-se como ela se articula, desde os primeiros escritos, no final do século
XIX, até o momento das definições propostas de pulsão de morte e pulsão de vida.
O caminho percorrido por Freud na construção de sua teoria foi sistemático, mas
nem sempre linear, uma vez que o seu laboratório foi a prática clínica, o que tornava suas
descobertas de pesquisa reflexo da imprecisão da realidade.
O resgate histórico da psicanálise pode, ainda, demonstrar duas características
peculiares. A primeira foi o esforço, quase frustrado de Freud, em enquadrá-la nos padrões de
ciência da época, uma vez a peculiaridade do seu objeto, o inconsciente, em não responder
aos parâmetros de predição científica típicos da ciência moderna.
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O segundo ponto é o fato de que, ao se contar a história da psicanálise, percebe-se
que a história de Freud também é contada, uma vez que a fundação desta teoria se
caracterizou por um profundo envolvimento pessoal. Contudo, a psicanálise teve a
participação de outros psicanalistas na construção de seu arcabouço teórico, que se tornaram
importantes interlocutores. Estes eram tomados como seguidores, estando sujeitos a
concordâncias e discordâncias de Freud. Tais relações, muitas vezes harmoniosas, outras
vezes turbulentas, eram susceptíveis a rompimentos, de forma que os fatos da vida particular
de Freud, compuseram o amálgama que uniu a história da construção dos conceitos
psicanalíticos.
A definição de pulsão e de seus derivados – pulsão de morte e pulsão de vida –
trouxe à luz um novo elemento a ser considerado na análise da relação do ser humano com o
meio ambiente. Elemento esse primordial e pertencente ao campo da subjetividade, que na
maioria das vezes é menosprezado em uma sociedade que tem a objetividade como paradigma
da verdade e que desconsidera, recorrentemente, esta outra dimensão humana que compõe o
ser biopsicossocial.
Pode-se vislumbrar por meio da conceituação da pulsão de morte, a similaridade
desta com a degradação ambiental, refletida na imputação direta de atitudes violentas contra a
natureza. Ingenuidade, contudo, seria atribuir, exclusivamente, às forças pulsionais os motivos
que levam à degradação ou à preservação do meio ambiente, sendo legítimo pensar que o ser
humano precisa explorar a natureza como forma de sobrevivência, ou mesmo de obter lucro,
em coerência com o sistema econômico vigente.
No entanto, o que aqui se apresenta é a exposição de mais um elemento a ser
considerado no processo de degradação ambiental, que, neste caso, seria a força da pulsão de
morte, e a energia que pretende barrá-la no âmbito psíquico, a pulsão de vida, cujas
expressões estão representas pelo Direito Ambiental e pela Educação ambiental.
Como seria se o ser humano não precisasse da natureza para sobreviver? Será que
assim mesmo ele a destruiria? Talvez seja este o equívoco de alguns teóricos do pensamento
moderno: presumir o meio ambiente desvinculado do ser humano. De toda sorte, nesta
situação hipotética de independência da natureza, tender-se-ia a responder, por
fundamentações e analogias ao pensamento freudiano, que sim, o ser humano a destruiria,
confirmando a tese aqui defendida de que a pulsão de morte é um dos motivos da degradação
ambiental.
O resgate da doutrina ambiental pode constatar a sinergia existente entre os conceitos
de meio ambiente, na direção de compreendê-los como um direito fundamental. As
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concepções trazidas pelos doutrinadores desta área puderam confirmar a importância
legislativa na preservação do meio ambiente, entendido como um direito à vida. Em função
disso, a tutela ambiental aparece fortemente nas legislações nacional e internacional, cujas
influências inspiraram a elaboração de diversos dispositivos jurídicos específicos de cada
nação.
A pretensão deste trabalho estaria no fato de que as forças pulsionais, definidas por
Freud, teriam projeções no meio ambiente. Ao se dedicar um capítulo exclusivo à definição
de pulsão, pôde-se aprofundar o entendimento deste conceito e entender cada um de seus
desdobramentos: pulsão de morte e pulsão de vida e seus representantes na sociedade. O
primeiro, expresso pela degradação ambiental e o segundo, pela cultura e pela busca da
preservação da vida e do meio ambiente.
Assim, com a contextualização do surgimento do Direito Ambiental em âmbito
internacional deu-se conta da dimensão global do problema da degradação do meio ambiente
e de seus impactos deletérios para o planeta. A preocupação surgida no início da década de
1970 com os sucessivos desastres ambientais que culminaram na Conferência de Estocolmo
em 1972, ecoou ao longo do século, inspirando vários países a inserirem em sua legislação,
notadamente em seus textos constitucionais, elementos jurídicos que visam proteger o meio
ambiente.
No

Brasil

constatou-se

uma

gama

de

legislações

constitucionais

e

infraconstitucionais no seu ordenamento jurídico, que em sua letra determina a preservação do
meio ambiente, numa tentativa de conciliar desenvolvimento econômico e a salvaguarda
ambiental. Destaca-se a lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938/1981 e o artigo
225 da Constituição Federal de 1988, que consagrou em seu caput o meio ambiente como
direito difuso a ser garantido para as presentes e futuras gerações.
Neste contexto, a Educação ambiental, também prevista na Constituição Federal do
Brasil de 1988, tem a função de promover na sociedade um processo de conscientização,
capaz de levá-la a uma mudança profunda e necessária em sua estrutura, questionando,
inclusive, os mecanismos de produção, potencialmente poluentes.
Assim, expôs-se neste trabalho, a visão de uma Educação ambiental consciente,
eficiente, não restrita a processos individualistas e isolados de ação, que pouco contribuem
para a preservação do meio ambiente. Para ter efetividade, ela deve estar inserida dentro das
estratégias políticas, sociais e educacionais, sempre sustentadas em pilares de uma educação
emancipadora e crítica.
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Ao trazer as atuais reflexões, pautadas em conhecimentos transdisciplinares, lugar
típico do saber ambiental, este estudo aponta para um universo complexo e propõe a
ampliação das possibilidades de se construir um conhecimento mais efetivo e pertinente à
preservação do meio ambiente.
A psicanálise do campo freudiano, e todas as demais vertentes dela, não fogem a este
escopo, e mesmo que ainda pairem dúvidas sobre as reais contribuições deste conhecimento
ao meio ambiente, o seu objeto, qual seja, o inconsciente humano, tem muito a dizer.
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